Carta de Goiânia
A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, instituição que congrega profissionais
universitários e técnicos de todas as áreas de conhecimento, realizou em Goiânia, entre 15 e 18 de
setembro, o 27º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. Com cerca de 5.000
participantes, o Congresso discutiu, em diversos painéis e em 837 trabalhos técnicos, a situação do
saneamento e do meio ambiente no Brasil, cujas principais conclusões a ABES vem apresentar ao
país.
O Brasil permanece apresentando sérios déficits de atendimento por serviços básicos de
abastecimento de água e esgotamento sanitário. A universalização do atendimento é o objetivo
declarado, mas o ritmo do crescimento dos índices é ainda muito inferior ao necessário para alcançar
as metas propostas. A disposição de resíduos sólidos ainda é feita em lixões não controlados em
grande parte dos municípios do país. A degradação do ambiente urbano, dos recursos hídricos e dos
principais ecossistemas naturais segue sem recuperação significativa, a despeito dos esforços em
curso.
O aumento dos investimentos
Para alcançar os objetivos estabelecidos pelo Plano Nacional de Saneamento - PLANSAB é necessário
que se tripliquem os valores médios investidos nos últimos anos, para a faixa de cerca de R$ 30
bilhões anuais. Essa ampliação requer aumento das fontes de financiamento, onerosos e não
onerosos, bem como a flexibilização e agilização na análise e liberação de pedidos de financiamento
e finance projects.
É imprescindível que se garantam nos orçamentos da União, Estados e Municípios recursos não
onerosos para o atendimento aos segmentos não rentáveis (áreas de pobreza extrema e o
tratamento de esgotos são exemplos). Tais recursos devem ser alocados com base em critérios
previamente definidos e transparentes, de modo a alcançar os setores que deles realmente
necessitam.
Nesse quadro de déficits e carência de recursos, não faz sentido continuar exaurindo o setor com a
cobrança do PIS e da COFINS. A cobrança desses tributos deve ser extinta, ou, ao menos, os recursos
dela decorrentes devem ser aplicados obrigatoriamente no próprio setor, por intermédio de um
mecanismo como um fundo, associado a critérios de eficiência na aplicação dos recursos.
A eficiência
A prestação dos serviços de saneamento básico com eficiência continua sendo uma questão central
neste setor. Os problemas devem ser tratados a partir de um processo de planejamento adequado,
sistemático e acompanhado pelo Governo Federal. O PLANSAB, após anos de discussão, permanece
como uma referência apenas, sendo necessária não apenas sua aprovação imediata, mas também
criação de uma instância Federal que possa estabelecer com as operadoras e municípios um
processo de gestão por resultados, capaz de implementar a governança como regra a ser seguida por
todos que desejem usar recursos públicos de qualquer fonte.
A Lei 11445/07 estabeleceu a obrigação de todos os titulares de serviços elaborarem planos
municipais e regionais de saneamento. Esses planos são instrumentos essenciais para o exercício da
autonomia municipal, para a regulação da prestação dos serviços, para a imprescindível integração
na gestão dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e
resíduos sólidos, e para a definição e dimensionamento das intervenções prioritárias.

O Decreto 7217/10, que regulamentou a Lei 11445/07, estabeleceu a obrigação de todos os titulares
de serviços elaborarem seus planos de saneamento até 31/12/2013, sem o que passarão a não ter
acesso a recursos da União. A grande maioria dos municípios brasileiros, no entanto, não terá
condições de concluí-los até aquela data. Além disso, a publicação de acórdão do Supremo Tribunal
Federal relativo à titularidade compartilhada dos serviços de saneamento nas regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões implica exigência de desenvolver os
respectivos planos regionais e de rever planos dos municípios nelas inseridos.
A ABES entende que o essencial é valorizar o processo de planejamento e sua qualidade, e não
meramente atender a um compromisso formal de prazo. Neste sentido, a ABES propõe o
estabelecimento de processo progressivo de validação dos planos, que valorize o esforço de
planejamento e não crie um hiato na liberação de recursos.
Da mesma forma, a ABES pensa que a data limite para a necessária erradicação dos lixões com a
adoção de aterros controlados deve ser tratada levando em conta a valorização das atividades em
curso, de modo a não criar um impasse que signifique a paralisação de diversas ações ora em
desenvolvimento; e entende que os municípios necessitam de cooperação da União e dos Estados na
busca e implantação de alternativas de gestão dos serviços de coleta e tratamento.
Para ampliar os investimentos no setor é necessário requalificar e revalorizar os projetos. O
planejamento deve ser sucedido pela elaboração de projetos detalhados, realizados com as
necessárias qualidade e antecedência, de modo a basear processos eficientes de contratação de
obras e serviços, cabendo neste processo induzir a criação de formas mais ágeis de contratação de
projetos e obras.
O alcance da universalização exige também grande elevação na qualidade operacional e institucional
do setor, com a recuperação de muitos operadores que trabalham hoje em situação de inviabilidade
econômica. A ABES entende como fundamental a garantia de implantação dos investimentos em
desenvolvimento institucional e operacional previstos nas ações estruturantes do PLANSAB.
Questões como eficiência na redução e controle de perdas de água, dos sistemas de tratamento de
esgotos e resíduos sólidos e a inovação tecnológica merecem ações específicas e continuadas.
A cada dia as cidades são atingidas por graves ocorrências, causadas, em muitos casos, por falta de
planejamento, de projetos racionais e de qualidade, da competente aplicação de recursos financeiros
e da visível falta de gestão pública profissionalizada e comprometida com resultados gerenciais para
a sociedade. As recorrentes cheias, a implantação do Minha Casa Minha Vida e a própria seca no
Nordeste são bons exemplos de que, se não houver gestão de fato, muitas pessoas continuarão
morrendo e mais danos materiais com prejuízos financeiros acontecerão.
Finalmente, serviços de qualidade requerem a existência de regulação ambiental e da prestação de
serviços. Enquanto a primeira já é um tema avançado em nosso país, a segunda necessita de amplo
esforço de construção para alcançar níveis eficazes que otimizem serviços de qualidade com o
melhor aproveitamento dos recursos disponíveis.
O papel da ABES
A ABES em sua história de 47 anos sempre atuou no desenvolvimento técnico e institucional do
saneamento e do meio ambiente no Brasil. Sua força vem de sua ampla representação, congregando,
nas áreas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, resíduos sólidos, recursos
hídricos e meio ambiente, profissionais e entidades de todas as formações e de todo tipo de inserção

nos processos produtivos e de formação e disseminação do conhecimento. Profissionais de governo
nos três níveis. Profissionais dos operadores estaduais, dos serviços municipais e dos operadores
privados. Profissionais de todas as áreas ambientais. Profissionais atuando na regulação ambiental e
na regulação da prestação de serviços. Estudantes, profissionais das universidades, da consultoria, da
construção, de serviços operacionais e de fabricantes de equipamentos.
Daí vem a grande força e representatividade desta entidade.
A ABES coloca-se à disposição da sociedade e dos três níveis de governo para colaborar e participar
da resolução dos gargalos e da estruturação das ações de desenvolvimento técnico e institucional de
que o país precisa para superar os históricos passivos no saneamento, na qualidade das cidades, dos
recursos hídricos e do meio ambiente que entravam seu desenvolvimento.
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