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PAC: investimentos em Saneamento Básico estão atrasados  

(Não Assinado)

A maior parte das obras de Saneamento Esgoto do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) não será concluída 
nos prazos inicialmente previstos devido à existência de muitos entraves nos processos de contratação, execução dos 
projetos e das obras. Essa é a constatação do Instituto Trata Brasil que, através de seu projeto “De Olho no PAC”, 
monitorou, durante um ano, uma amostra representativa das obras do PAC – 101 contratos de saneamento -, formada 
pelas obras de Redes Coletoras e Estações de Tratamento de Esgoto nos municípios com mais de 500 mil habitantes. Em
termos de recursos, a amostra selecionada pelo Trata Brasil totaliza R$ 2,8 bilhões de investimentos. 

O resultado deste acompanhamento, que compreende o período de dezembro de 2008 a dezembro de 2009, revela que 
foram gastos apenas 19,7% dos recursos para esse grupo de obras nos maiores municípios do país. A região Sul do país 
apresenta a menor porcentagem e as regiões Nordeste e Centro-Oeste superam um pouco a média nacional, ficando 
pouco acima dos 20%. 

O resultado também demonstra que a maior concentração de obras de esgoto em grandes municípios está nas regiões 
Nordeste e Sudeste, e que a região Nordeste concentra o maior número de contratos com repasse de recursos Orçamento 
Geral da União (OGU). A região Nordeste também concentra o maior valor de recursos para obras de esgoto em grandes
municípios. 

Além disso, o monitoramento revela que a parcela de valores de contrapartida (diferença entre os valores totais e os de 
financiamento ou repasse de verbas do governo federal) é maior na região Sul (cerca de 20%) e na região Sudeste (cerca 
de 17% do total). 

No andamento físico da execução, destaca-se, apesar de ter havido avanço em 2009, que 44% das 101 obras ainda não 
atingiram 20% da execução e mais de 23% ainda não se iniciaram: 

Para Raul Pinho, presidente do Instituto Trata Brasil, “estes resultados reforçam a necessidade de continuidade do 
acompanhamento do PAC e a ampliação da divulgação dessas informações, visando incentivar a transparência e a busca 
das soluções através da colaboração da sociedade com o poder público”. 

Ainda de acordo com ele, a experiência de acompanhamento realizada ao longo deste ano contribuiu para apontar os 
principais entraves e caminhos de solução para o avanço das obras. Os diversos entraves identificados pelo 
acompanhamento estão relacionados à falta de cumprimento efetivo da legislação vigente, necessidade de aumento da 
eficiência dos processos, maior valorização da etapa de projeto, melhor coordenação das ações da administração pública 
entre os níveis municipal/estadual e federal, e investimentos e incentivos à qualificação/atualização dos profissionais 
envolvidos. 

O relatório completo pode ser acessado no site do Instituto Trata Brasil: www.tratabrasil.org.br

O projeto “De Olho no PAC”

Segundo Raul Pinho, o projeto “De Olho no PAC”, do Instituto Trata Brasil, que monitora o avanço das obras de 
saneamento nos maiores municípios do País, visa contribuir para o controle social, com desenvolvimento de pesquisas e 
estudos divulgados ao público geral, para o acompanhamento das realizações do PAC, relacionadas ao Saneamento 
Básico. O foco do projeto é específico para a questão do esgoto. Além disso, o trabalho também tem por objetivo a 
identificação dos entraves e gargalos que dificultam o cumprimento dos prazos estabelecidos para a obras, contribuindo 
para divulgá-los e solicitar soluções por parte do Governo e demais agentes envolvidos. 

O projeto “De Olho no PAC” foi lançado em 2008 e abrange, atualmente, a divulgação pelo site www.tratabrasil.org.br 
de dados e documentos oficiais sobre o Programa, além de um monitoramento detalhado das obras na amostra 
selecionada pela entidade. 

            
O primeiro passo para o início do monitoramento realizado pelo Instituto Trata Brasil foi a definição da amostra: 
somente obras de coleta e tratamento de esgoto nos municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes. Em seguida, 
teve início um acompanhamento dos desembolsos totais com obras de saneamento do PAC que é divulgado pelo 
Governo Federal, para avaliar de forma comparativa o comportamento da amostra e do total do Programa. 

Para a estruturação do processo de monitoramento das obras na amostra selecionada e acompanhamento geral do PAC, 
o Instituto Trata Brasil partiu de uma pesquisa para identificar fontes de informação. Ao final da pesquisa, foram 



identificadas duas categorias de fontes: aquelas com informações disponíveis para consulta do público em geral; e 
aquelas acessadas através de solicitações formais e direcionadas pelo Instituto. 

Na primeira categoria encontram-se a Caixa Econômica Federal, o Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal (SIAFI), os balanços do PAC e os relatórios do Ministério das Cidades/Secretaria Nacional de 
Saneamento Ambiental. Na segunda categoria, encontram-se o BNDES e o Ministério das Cidades. 

Para complementar o trabalho de monitoramento, o Instituto Trata Brasil iniciou também um processo de comunicação 
com todos os municípios em que foram apontados atrasos na execução das obras, visando identificar as razões para essas
ocorrências. O contato foi realizado através de correspondências enviadas a Operadores e Administradores Municipais, 
que também estão disponibilizadas para consulta na página da internet do instituto, na seção relativa ao projeto. 

O PAC – Programa de Aceleração do Crescimento

O PAC é um Programa, lançado pelo Governo Brasileiro em Fevereiro de 2007, composto por significativos 
investimentos em infra-estrutura e medidas econômicas para estimular os setores produtivos e, ao mesmo tempo, levar 
benefícios sociais para todas as regiões do país, no período compreendido entre os anos de 2007 a 2010. 

As obras de Saneamento Básico estão inseridas no principal dos cinco blocos que compõem o programa, voltado à 
Infra-estrutura social. De acordo com os documentos de lançamento do PAC divulgados pelo Governo Federal, os 
recursos destinados às obras de Saneamento Básico estão divididos em três fontes de recursos: 
• Repasses de verbas do OGU (Orçamento Geral da União)
• Financiamento com recursos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço)
• Financiamento com recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador)

Além do investimento do Governo Federal, o PAC prevê também investimentos de contrapartida de Estados, Municípios
e Prestadores de Serviços. 

Sobre o Instituto Trata Brasil 

O Instituto Trata Brasil é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), iniciativa de 
responsabilidade socioambiental que visa a mobilização dos diversos segmentos da sociedade para garantir a 
universalização do saneamento no País. 

Tem como proposta informar e sensibilizar a população sobre a importância e o direito de acesso à coleta e ao 
tratamento de esgoto e mobilizá-la a participar das decisões de planejamento em seu bairro e sua cidade; cobrar do poder
público recursos para a universalização do saneamento; apoiar ações de melhoria da gestão em saneamento nos âmbitos 
municipal, estadual e federal; estimular a elaboração de projetos de saneamento e oferecer aos municípios consultoria 
para o desenvolvimento desses projetos, e incentivar o acompanhamento da liberação e da aplicação de recursos para 
obras. 

Hoje, o Instituto conta com o apoio das empresas e entidades Amanco, Braskem, Solvay Indupa, Tigre, CAB Ambiental,
Fundação Getúlio Vargas (FGV), Pastoral da Criança, Agencia Nacional de Águas (ANA), Instituto Brasil PNUMA, 
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), Associação Brasileira de Municípios (ABM), 
Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais (Aesbe), Associação Brasileira das Concessionárias Privadas
de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon), Medley e Instituto Coca-Cola. Visite o site www.tratabrasil.org.br


