Professor Luiz Roberto Santos Moraes, PhD (MAASA/EP/UFBA)
Resumo da entrevista concedida na Fundação Mário Leal Ferreira em 22/07/2015.

O Professor Moraes iniciou a entrevista historiando sua contribuição no último Plano Diretor
de Desenvolvimento Urbano (PDDU 2008). Dois meses antes do início das audiências públicas
que pretendiam discutir a minuta de anteprojeto de lei do PDDU, ele ministrava a disciplina
“Saneamento e Saúde Ambiental” no Mestrado de Engenharia Ambiental Urbana da Escola
Politécnica da UFBA e propôs aos seus alunos trabalhar durante o curso com essa minuta, com
vistas a contribuir para o anteprojeto de lei. Seriam trabalhadas as áreas da saúde, para fazer a
relação com o saneamento básico; recursos hídricos; conforto ambiental; e também o capítulo
sobre Saneamento. Era um grupo de 15 profissionais, que fizeram em torno de 15 emendas.
Esse material foi entregue na Audiência Pública que ocorreu no Salão Nobre da Reitoria da
UFBA. A então Secretária de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente (SEPLAM), Arq. Kátia
Carmelo, que coordenava a audiência, recebeu a contribuição por escrito e, após seu assessor
técnico, o Arq. Fernando Teixeira, dar uma olhada, ela disse que ia ser possível incluir quase
todas as emendas que estavam sendo propostas. O Professor Moraes reuniu-se
posteriormente com o Arq. Fernando Teixeira para apresentar o material que subsidiou a
proposta. Após essa etapa, um ano depois, na última audiência promovida pela Câmara de
Vereadores, cujo tema era “Saúde e Saneamento”, antes da votação do projeto de lei do
PDDU, uma nova proposta, ainda mais aprimorada pela turma seguinte da mesma disciplina
do Mestrado, foi levada a esta audiência, e após a apresentação oral da mesma ela foi
entregue ao vereador Beto Gaban que estava presidindo a sessão. Ele respondeu que iria
pessoalmente subscrever todas as emendas sugeridas e que levaria ao plenário. Todas as
emendas foram então levadas ao plenário no dia da votação do projeto de lei e foram
aprovadas.
Perguntado se haveria motivos para mudanças desse conteúdo sobre o saneamento do PDDU
2008 para o novo PDDU, o professor Moraes foi enfático em afirmar que não se pode ter
nenhum tipo de retrocesso ao conteúdo que já foi conseguido, ou seja, o que já está aprovado
e constando do PDDU vigente, podendo apenas aperfeiçoar algum dispositivo da Lei, mas
nunca retroceder. Afirmou inclusive que, quando viaja para outras capitais, todos perguntam
como Salvador conseguiu incluir esse conteúdo sobre o saneamento em seu PDDU. Acredita
que o ideal teria sido que tais emendas tivessem passado por ampla discussão com a
sociedade soteropolitana. Porém, afirma que esse grupo de 16 profissionais envolvidos nesse
trabalho/proposta conseguiu arrumar e melhorar os capítulos de saneamento, conforto
ambiental, visual e acústico, poluição do ar e recursos hídricos. Afirmou que após promulgação
da Lei do PDDU, a sua luta foi disseminar para a sociedade o seu conteúdo, bem como lutar
pela implementação do que havia sido aprovado no PDDU 2008. Infelizmente, considera que
pouco do que consta no PDDU 2008 foi operacionalizado na área de saneamento básico, o que
é lamentável, porque passaram a constar conteúdos importantes no capítulo Saneamento e
praticamente nada foi implementado até o momento.

Afirmou que com a criação da Câmara Técnica de Saneamento Básico, integrante do Conselho
Municipal de Salvador, finalmente instaurado, pode haver mudanças, pois essa Câmara
Técnica deverá cobrar do Poder Executivo a implementação do que consta no PDDU 2008.
Outro ponto importante foi a criação do Fundo Municipal de Saneamento Básico. Ele foi
regulamentado por decreto do prefeito ACM Neto. No entanto, três dias depois, o prefeito
revogou o decreto. Perguntado o porquê desta revogação, o professor Moraes disse não
encontrar explicação para tal fato e explicou que o prefeito regulamentou o que estava na Lei
nº 7.981/2011, que aprovou o Plano Municipal de Saneamento Básico no que toca aos serviços
públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Explicou que o rito processual
para delegação à empresa estadual prestar esses serviços é o Chefe do Executivo Estadual e o
Chefe do Executivo Municipal firmarem um convênio de cooperação entre os entes federados
e, a partir deste acordo, a empresa do Estado prestadora dos serviços firmar um contrato de
programa com a Prefeitura. O governador e o prefeito firmaram esse convênio de cooperação
em 22 de dezembro de 2009, e deveriam em seguida firmar o contrato de programa, o que até
hoje não aconteceu. Para esse contrato de programa poder ser firmado, o Plano Municipal de
Saneamento Básico, previsto no PDDU 2008 e na Lei nº 11.445/2007, deveria estar aprovado.
A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (Embasa) disponibilizou recursos, contratou a
Fundação Instituto de Administração (FIA), vinculada a Universidade de São Paulo, que
desenvolveu o plano dos componentes “abastecimento de água” e “esgotamento sanitário”,
sendo posteriormente encaminhado à Câmara de Vereadores de Salvador e aprovado por lei.
Em relação aos outros dois componentes de saneamento básico, a “drenagem e manejo de
águas pluviais” e a “limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos”, afirmou que os últimos
relatórios que estão no site da Prefeitura datam de maio 2012 e até a data atual não houve
nenhum processo visando a sua aprovação. Quando eles forem aprovados, esses dois planos
setoriais terão que ser editados juntos aos componentes “abastecimento de água” e
“esgotamento sanitário” para atender a Lei nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes
nacionais do saneamento básico, e Salvador passará a dispor de seu Plano Municipal de
Saneamento Básico. O professor Moraes afirma que o seu esforço enquanto técnico e cidadão
é para que Salvador evolua e passe a ter o seu plano municipal de saneamento básico.
O Plano Municipal referente aos componentes “abastecimento de água” e “esgotamento
sanitário” define que o Poder Executivo encaminharia à Câmara de Vereadores até 29/06/2012
o projeto de lei com o objetivo de editar o Plano Municipal de Saneamento Básico de Salvador
mediante a consolidação dos planos setoriais (“água” e “esgoto”, já aprovados por essa lei, e
“drenagem urbana” e “manejo de resíduos sólidos”), o que não aconteceu. Nessa lei, está
definido que não se admitirão propostas de aplicação de recursos do Fundo Municipal de
Saneamento Básico que não estejam previstos no Plano Municipal de Saneamento Básico ou
nos planos setoriais que o integram, ou seja, até agora apenas o de “água” e “esgoto”, pois os
de “resíduos sólidos” e de “drenagem urbana” ainda não foram concluídos. Como não existem,
os recursos do Fundo Municipal para esses componentes não poderiam ser aplicados
conforme estabelece a lei. Para poder regulamentar a matéria o prefeito baixou um decreto
em 02/08/2013, que aprova o Regimento Interno do Conselho Gestor do Fundo Municipal,
mas em 05/08/2012, ele revoga o decreto sem nenhuma justificação. Em função do relatado, o
professor Moraes afirma que, no campo do saneamento básico, se fosse feito um esforço para
aprimorar o que está no PDDU, no capítulo Saneamento, e implementá-lo, a realidade do

saneamento básico de Salvador certamente seria bastante diferente. Afirmou ainda que a
Prefeitura não tem, do ponto de vista institucional, na sua estrutura, nenhum órgão que seja
responsável pelo saneamento básico. Por exemplo, afirma que os serviços que eram prestados
pela Empresa de Limpeza Urbana do Salvador - LIMPURB atualmente são prestados por
empresas privadas, mas que a LIMPURB, hoje esvaziada, já teve um contingente de pessoal de
milhares de funcionários, inclusive uma equipe técnica com muitos arquitetos e engenheiros
com conhecimento na área. Na área de “drenagem e manejo de águas pluviais urbanas”,
afirma que a deficiência é muito grande, embora a Prefeitura conte em sua estrutura com a
Superintendência de Obras Públicas - SUCOP. Com relação à “água” e “esgoto”, afirma que a
Prefeitura lava as mãos. Lembra que na época do governo da prefeita Lídice da Mata, se
conseguiu empreender um debate sobre essa questão, com a prefeita realizando gestões junto
ao então governador Paulo Souto, quando foi criada uma Comissão Paritária (dois membros da
prefeitura e dois da Embasa) para discutir a relação Prefeitura-Governo do Estado/Embasa. Ele
lembra que Salvador nunca teve um contrato de concessão firmado com a Embasa. O
documento formal que existe é uma lei municipal de 1924, passando o serviço para a
Secretaria de Saúde do Estado, seguido de uma lei estadual de 1925 que absorveu o serviço.
Em 1929, foi assinado um Termo de Acordo entre as partes por tempo indeterminado que
estabeleceu a competência do Estado da Bahia em relação a esses serviços. Desde então,
órgãos do Governo do Estado da Bahia e, a partir de 1975, a Embasa vem atuando em Salvador
baseado nessas legislações e no Termo de Acordo de 1929. Afirmou que as negociações entre
a prefeita Lídice da Matta e o governador Paulo Souto estavam avançando, mas que, por
questões políticas, foram paralisadas. Em 2009, foi firmado um convênio de cooperação entre
o Município e o Estado, visando elaborar, firmar e implementar o contrato de programa entre
a Embasa e a Prefeitura. Porém, também não foi adiante. Assim, esse breve relato apresenta
as indicações que se conseguiu inserir no capítulo Saneamento do PDDU 2008. Por isso, os
outros municípios ficam surpresos com o conteúdo do campo de saneamento básico do PDDU
atual. Para o professor Moraes, o mais importante agora é implementar esse conteúdo.
Dra. Tânia Scofield sugere a possibilidade de se colocar prazos para a execução dessas
diretrizes, como forma de forçar a sua implementação. Destaca que o fato dessas diretrizes
estarem previstas em lei muitas vezes não impede o seu desvirtuamento. Alertou, por fim, que
não se deve mudar o PDDU 2008 apenas por mudar, mas sim ver o que é preciso corrigir e o
que é preciso manter e implementar. Para isso, é necessário um conhecimento pleno do
momento atual de Salvador, sendo as condições de infraestrutura um tema fundamental para
esse conhecimento, principalmente em função do tema principal do Plano Salvador 500 que é
de uma cidade menos desigual. Nesse sentido, a desigualdade em termos de acesso a
saneamento básico diz muito sobre a condição atual da cidade de Salvador.
O professor Moraes diz que não se opõe a indicação de prazos para a implementação das
diretrizes sobre saneamento básico constantes no PDDU 2008. Concorda que deve ajustar o
que precisa ser ajustado. Quanto às condições do saneamento básico em Salvador, o professor
Moraes esclarece que a UFBA desenvolveu um Índice de Saneamento Básico, com dados sobre
cobertura da rede de distribuição de água, da rede coletora de esgoto e da coleta de resíduos
sólidos domiciliares. Foi então aplicado esse índice em 30 áreas de Salvador, o que mostrou
uma gritante desigualdade desses serviços públicos na Cidade. Inclusive o professor Moraes
lembrou que a UFBA, ao lado da UFMG e da UFRJ, também elaborou um amplo estudo de sete

volumes chamado “Panorama do Saneamento Básico no Brasil”, à disposição da população
brasileira no sítio do Ministério das Cidades desde 2011, que contribuiu com a elaboração do
Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab). Esse Plano foi produto de discussão nas
diferentes regiões do País, passou por audiências e consulta públicas, foi apreciado em quatro
conselhos nacionais (Saúde, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e das Cidades) e foi aprovado
em dezembro de 2013, passando a ser implementado a partir de janeiro de 2014 com vigência
até 2033. A partir da Lei nº 11.445/2007 e do Plansab, o professor Moraes, ao lado de
entidades da sociedade civil, bem como instituições, começaram a pressionar o governo do
Estado e os governos municipais para elaborarem os seus Planos de Saneamento Básico. Em
julho do presente ano foi realizado o Seminário “Política e Planejamento do Saneamento
Básico na Bahia: Desafios e Perspectivas da Implementação”, na Escola Politécnica da UFBA,
com vários representantes do Poder Público Federal, Estadual e municipais, quando foi
discutindo a necessidade e dificuldades para a elaboração e implementação desses planos. A
ideia, segundo o professor Moraes, é elaborar um documento síntese desses debates e
encaminhar para todos os entes, instituições e entidades envolvidas, mostrando o que se
precisa fazer para mudar a condição de desigualdade social em termos de acesso ao
saneamento básico na Bahia. O professor Moraes afirma que esse também deveria ser o mote
do Plano Salvador 500 em termos de saneamento básico.
O professor Moraes afirmou ainda que, caso essa luta pela implementação do que está na Lei
do PDDU 2008 e na Constituição do Estado não surta efeito, ele irá cobrar judicialmente que o
conteúdo legal seja implementado, tanto no âmbito do município de Salvador quanto no
âmbito do estado da Bahia. Diz que em recente audiência pública sobre Política Municipal de
Saneamento Ambiental realizada pela Câmara de Vereadores, cobrou a implementação dos
dispositivos sobre saneamento básico nestas duas Leis. Presente à sessão, o Ouvidor-Geral do
Estado, Yulo Oiticica, expressou sua concordância e solicitou um prazo para a Ouvidoria atuar
nessa e em outras questões. Da mesma forma, ao receber a Comenda 2 de Julho concedida
pelo Município das mãos do então prefeito João Henrique Carneiro, aproveitou também para
cobrar a implementação de ações sobre saneamento básico no âmbito municipal, que também
não apresentou avanços significativos. Considera que tais cobranças não visam interesse
pessoal ou político partidário, mas sim o exercício da cidadania, em querer ver a cidade
melhorar. E, às vezes, se obtém vitória como essa do conteúdo sobre saneamento do PDDU
2008.
No que tange à estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Salvador para tratar de
saneamento básico, o professor Moraes questiona o fato da Secretaria de Cidade Sustentável
(SECIS) estar cuidando de uma etapa do manejo de resíduos sólidos que é a coleta seletiva,
sendo esta atividade responsabilidade da LIMPURB que está vinculada a outra secretaria; a
drenagem de águas pluviais fica em outra secretaria; e água e esgoto em nenhum órgão da
Prefeitura, sendo os serviços prestados pela Embasa. Segundo o professor, é fundamental que
haja integração entre esses componentes do saneamento básico e essas instituições.
Questionado pela Dra. Tânia Scofield sobre como passar das diretrizes do PDDU para as ações
e projetos que podem estar no bojo do planejamento de longo prazo de Plano Salvador 500, o
professor Moraes reforça a necessidade primeiro do planejamento participativo e depois da
implementação das ações com controle social. Cita como exemplos os diversos processos

participativos para elaboração de planos de saneamento básico que ele participou. Ele cita que
a grande decisão que se poderia tomar no curto prazo seria a elaboração do Plano Municipal
de Saneamento Básico, reunindo os quatro componentes (água, esgoto, drenagem e resíduos
sólidos). Segundo ele, o plano de água e esgoto, já aprovado em lei, necessita ser reunido aos
planos de drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos, cujas minutas falta pouco para a
conclusão. E depois, é necessário, de imediato, integrá-los e implementar as ações propostas.
Perguntado sobre ações de longo prazo, o professor Moraes abordou a questão do
abastecimento de água. Ele diz que foi contra a utilização das águas do Rio Paraguaçu
(reservatório de Pedra do Cavalo) para o abastecimento de água de Salvador, pois Salvador e a
Ilha de Itaparica é a região da Bahia com maior pluviosidade média – 2.000mm por ano,
enquanto na região do Rio Paraguaçu, a pluviosidade média é de 850mm por ano, logo, menos
da metade daquela de Salvador. Segundo ele, felizmente, a Embasa, ao invés de construir uma
segunda adutora de Pedra do Cavalo para Salvador, decidiu usar a água do Rio Pojuca
(barragem a ser construída em Itapecerica), bem como aprofundar estudos sobre o
aproveitamento das águas do aquífero da Bacia Sedimentar do Recôncavo, que é muito mais
vantajoso. Da mesma forma, não precisaria ter sido construído o Sistema de Disposição
Oceânica do Jaguaribe (segundo emissário submarino de Salvador), pois as vazões de
contribuição de esgotos sanitários que justificaram esse equipamento são superdimensionadas
intencionalmente. Assim, é fundamental que haja um planejamento adequado tanto do uso
dos mananciais para abastecer Salvador quanto dos elevados investimentos na área de
esgotamento sanitário.
Um outro ponto que o professor Moraes destaca para o Plano Salvador 500 é a
implementação de políticas voltadas para o reúso da água, haja vista o que vem acontecendo
recentemente em São Paulo (crise hídrica). Segundo ele, a questão de abastecimento de água
é tratado hoje apenas sob o ponto de vista da oferta de água, ou seja, construir barragens e
adutoras para aumentar a “produção” de água bruta. Para o professor Moraes, é necessário
cada vez mais pensar a gestão da demanda de água, neste caso, buscando reduzir essa
demanda por meio de estratégias de uso racional e de reúso da água.
Outra questão levantada pelo professor para ser abordada no Plano Salvador 500 é deixar de
tratar os resíduos sólidos como “negócio”, o que sempre fez com que os contratos para
prestação dos serviços públicos de coleta e destinação de resíduos sólidos fossem quase
sempre ligados ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo. Hoje, já dispomos de Política
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), sendo que o estado da Bahia também
aprovou no ano passado a Lei nº 12.132/2014, que institui sua Política Estadual de Resíduos
Sólidos. A luta agora é implementá-las. Atualmente, segundo o professor Moraes, o paradigma
para o manejo de resíduos sólidos é não gerar, minimizar/reduzir a geração, reaproveitar,
reciclar os materiais e, o que não puder ser reintroduzido no ambiente, denominado de
rejeito, ter sua disposição de forma ambientalmente adequada, por exemplo, em um aterro
sanitário. Nesse sentido, ele lembra que outro tema do Plano Salvador 500 deveria ser a
implementação desde agora da logística reversa, onde a Prefeitura convocaria o setor privado
para que este assumisse a responsabilidade sobre o ciclo de vida de seus produtos. O governo
federal tem feito essas negociações com o setor produtivo, que acabam com a aprovação de
um termo de acordo sobre como isso será feito. Na Catalunha/Espanha, o professor Moraes

relata que a Coca-Cola e outras empresas tem que sentar com a prefeitura de Barcelona e
repassar recursos para contribuir com a logística reversa de seus produtos descartados pelos
consumidores. Em Portugal, existe a Sociedade Ponto Verde para fazer a logística reversa de
diversos produtos/embalagens. Programas de Coleta Seletiva, como a edição recém-lançada
pela Prefeitura, representam muito pouco, segundo professor Moraes, diante do que poderia
ser realizado por meio de um amplo acordo de logística reversa com os grandes fabricantes de
produtos comercializados/descartados em Salvador.
Outro ponto que, para o professor Moraes, precisa ser tratado no Plano Salvador 500 é a
questão da drenagem e manejo de águas pluviais, fundamentalmente a questão da
permissividade quanto à impermeabilização do solo em Salvador. Dá como exemplo a Avenida
Manuel Dias da Silva, onde foi implantada uma pista larga, calçadas largas, mas sem área para
infiltração da água de chuva, o que sobrecarrega o sistema/estruturas de drenagem pluvial da
região em dias de chuva. Assim, relata que muitos municípios, inclusive São Paulo e Rio de
Janeiro, já aprovaram leis onde, para áreas construídas de mais de 500 metros quadrados, o
construtor tem que construir um reservatório próprio para armazenar água de chuva, para que
essa água não sobrecarregue o sistema de drenagem pluvial. O proprietário do
terreno/edificação poderia utilizar a água desse reservatório, que serviria para que a água
acumulada, após as chuvas, fosse escoada de forma gradativa, sem sobrecarregar a rede de
drenagem. Nesse ponto, Salvador está atrasada, na opinião do professor Moraes. Ainda como
exemplo desse atraso, ele cita o recobrimento/encapsulamento do Rio dos Seixos, na Avenida
Centenário, bem como obras similares feitas no Imbuí (Rio das Pedras) e na Avenida Vasco da
Gama (Rio Lucaia), impossibilitando o rio de compor o tecido urbano, ser contemplado pela
população, além de se constituir em um ecossistema aquático. Dá como exemplo, o Rio
Mapocho, em Santiago do Chile, que atravessa toda a cidade formando um parque linear e os
carros é que acabam se adaptando a ele. Outro exemplo é a cidade de Seul, na Coreia do Sul,
onde a prefeitura local fez cerca de 1.000 reuniões para discutir a restauração do rio que corta
a cidade, em um investimento acima de 1 bilhão de dólares americanos. Relata também que
outras cidades brasileiras também cometeram o equívoco de cobrir/encapsular os seus rios
urbanos.
Outro ponto importante que o professor Moraes levanta é a necessidade de um conhecimento
mais aprofundado sobre as águas subterrâneas de Salvador e região. Comenta que elas são
exploradas sem nenhum controle e não existe monitorização sobre a sua qualidade e
informação à população, sendo que apenas existem alguns estudos realizados por
pesquisadores de universidades e técnicos de empresas de consultorias. Alerta para o fato do
Pólo Petroquímico usar intensivamente as águas subterrâneas da Bacia Sedimentar do
Recôncavo, assim como na cidade de Salvador o seu uso por diversas empresas privadas, como
a rede de lojas Perini que produz e comercializa alimentos. Por fim, alerta para o
desconhecimento sobre o número de poços (rasos e artesianos) que existem em Salvador,
inclusive com risco de contaminação por estarem próximos de fossas secas, absorventes e
sépticas. A vigilância sanitária e ambiental do Município precisa se estruturar, estar atenta e
atuar em relação a essa questão. Para ele todas essas questões devem estar contempladas no
Plano Salvador 500.

A ausência desta e de outras informações fundamentais no diagnóstico contratado pela
Prefeitura à FIPE é ressaltado pelo professor Moraes. Para ele, a ausência destas informações
básicas e da falta de análise mais aprofundada sobre documentos conhecidos, como o Plano
Municipal de Água e Esgoto, já aprovado em lei, e os Planos de Drenagem e de Resíduos
Sólidos, ainda na forma de minuta, fazem o diagnóstico apresentado parecer um trabalho feito
“por estagiários”. Tais críticas estão disponibilizadas em um parecer do professor Moraes, que
ele elaborou para o Participa Salvador.
Uma das questões que o professor Moraes sugere para ser considerada no Plano Salvador 500
é a utilização de tecnologias apropriadas para o manejo dos esgotos sanitários, como o sistema
condominial de esgoto, desenvolvido pelo Eng. José Carlos Melo, de Recife, e implantado,
inicialmente em Natal e depois em outras cidades brasileiras, inclusive em Salvador. A
mudança é que, ao invés de lançar o esgoto das casas em um coletor no meio da rua, esse
esgoto é coletado nos fundos das casas, dos lotes. Em cada lote, existe uma caixa de inspeção,
que por sua vez se liga a outras, até alcançar um coletor final, que o professor denominou de
“rede básica” e daí seguir para uma estação de tratamento de esgoto (ETE). Para isso, torna-se
necessário um pacto entre os moradores da quadra/condomínio associado a esse sistema, daí
o nome “sistema condominial”. Sem esse pacto, um morador mais abaixo do ramal poderia
entupir a tubulação, pois a ligação não é individual dele com o coletor da rua, mas sim dele
com o ramal que coleta os esgotos das outras casas. Segundo a Embasa, durante o período do
Programa Bahia Azul, mais de 5.000 condomínios foram implantados aqui em Salvador. O
professor Moraes participou do Fórum de Controle Social do Bahia Azul, composto pelo
Ministério Público do Estado da Bahia e mais 23 entidades da sociedade civil interessadas na
questão, que acompanhou a implantação desses condomínios. Na reunião itinerante do Fórum
no Nordeste de Amaralina, constatou-se que a rede condominial de esgotos foi implantada
sem diálogo nenhum com a população local e sem capacitar efetivamente os síndicos dos
condomínios. As comunidades só aceitavam o sistema condominial com acompanhamento da
operação pelo síndico porque pagariam para a Embasa uma tarifa do serviço público de
esgotamento sanitário menor do que se o sistema fosse operado pela Embasa. A operação dos
ramais com a atuação dos síndicos não funcionou e a Embasa teve que assumir a operação de
todo o sistema. E essa proposta, baseada na participação do usuário na gestão, acabou aqui
não dando certo. E poderia ter dado certo, pois, como o professor Moraes lembra, em Brasília
diversas quadras inclusive aquelas que são formadas pelas mansões das margens do Lago
Paranoá tem sistema condominial de esgoto funcionando de forma adequada. Assim, a crítica
realizada pelo professor Moraes está muito mais na forma de implantação do sistema
condominial em Salvador que na tecnologia em si, a qual já provou que funciona quando
implantada de forma adequada, com efetiva participação da população/usuários. Outro
exemplo é o das escadarias e rampas drenantes, que poderiam funcionar muito bem em
Salvador. Quando foram implantadas, o professor Moraes lembra que desenvolveu uma
pesquisa em nove bairros na Bacia do Rio Camarajipe, em Salvador, sobre o funcionamento
dessas escadarias e rampas drenantes, avaliando aquelas que estavam funcionando, aquelas
que estavam quebradas e aquelas que estavam com os espaços ocos sob as estruturas
entupidos. O problema era que a SURCAP construía as estruturas drenantes, mas não passava
o cadastro das mesmas para a antiga SUMAC, que deveria fazer a sua manutenção. Além disso,
lembra o professor Moraes, havia deficiências na coleta de lixo nestas áreas, o que levava a

população a descartar o lixo nos espaços ocos da própria escadaria, atraindo ratos e outros
vetores de doenças, que assim passavam a dispor de abrigo, alimentação e água para a sua
reprodução. As tubulações de esgotos oriundos dos vasos sanitários dos domicílios
circunvizinhos lançavam os mesmos nesses espaços ocos das escadarias. Ou seja, faltou,
segundo professor Moraes, a participação da comunidade, o trabalho de discussão com a
comunidade sobre a tecnologia e como ela funcionava, qual era o papel dos
moradores/usuários e dos órgãos da Prefeitura na definição, implantação e funcionamento
dessa tecnologia. A implantação dessas estruturas drenantes foi iniciada quando da
implantação do Projeto Vale do Camarajipe, na gestão do prefeito Mário Kértezs, quando
existiam a Empresa de Renovação Urbana (Renurb) e a Coordenação de Desenvolvimento
Social (CDS).
No campo da distribuição de água, a crítica do professor Moraes é que só se trabalha a ideia da
“produção” de mais água tratada e ampliação da rede pública de distribuição levando água
para as casas. Não se trabalha a ideia de uso eficiente/racional da água e de captação e
utilização de água de chuva. Só se pensa em ampliação da rede pública de distribuição. Por
exemplo, o bairro de Itapuã, antes de estar tão adensado, era um lugar, segundo professor
Moraes, que era atendido com outras formas de abastecimento de água. Do mesmo modo, o
esgotamento sanitário tem um menu/cardápio enorme de tecnologias à disposição, mas existe
um monopólio pela rede coletora (escoamento por tubulação) que não dá espaço a outras
ideias/tecnologias.
Olhando para o futuro, o professor Moraes afirma que é preciso trabalhar ainda questões
como, por exemplo, a perda de água. Segundo ele, é assustadora a perda de água em Salvador.
E não apenas a perda física, com vazamentos, mas a perda aparente (comercial, apropriação
indevida da água da rede de distribuição). É preciso uma ação mais efetiva para reduzir os
48,82% de perda que o Sistema de Abastecimento de Água de Salvador apresentou em
dezembro de 2014. O dado de cobertura da população com abastecimento de água hoje em
Salvador é espetacular. Segundo o professor, 98,5% da população recebe água do sistema
público em casa, via rede de distribuição e ligação domiciliar. Mas esse 1,5% sem acesso a
água da rede de distribuição constitui cerca de 40 mil habitantes, que é maior que a população
da maioria dos municípios do estado da Bahia. A redução das perdas de água daria para
abastecer bem toda essa população. Esse é o primeiro ponto colocado pelo professor Moraes.
O segundo é a intermitência do abastecimento de água. As áreas nobres de Salvador estão
todas muito bem estruturadas, com linhas troncos distribuidoras bem dimensionadas, com
reservatórios em número e capacidades adequadas, dentre outros. Agora quando estamos na
periferia, miolo da cidade e subúrbios (Ferroviário e Rodoviário), o abastecimento deixa de ser
regular e passa a ser intermitente, o que precisa ser urgentemente regularizado, destaca o
professor Moraes. E lembra ainda que o fato da Embasa ser uma empresa de economia mista,
com o Estado da Bahia sendo seu acionista majoritário, nos livra de uma situação de
desigualdade pior, pois se fosse uma empresa privada, aí a lógica da obtenção do lucro, da
mais valia na exploração desse serviço público seria absoluta. O acesso à água deixa de ser um
direito social e ela passa a ser vista como mercadoria.
O professor Moraes destaca ainda que a Prefeitura precisa ter uma equipe mínima para sentar
com a Embasa e exigir o cumprimento do Plano Municipal de Água e Esgoto aprovado por lei e

não deixar a EMBASA atuar apenas com base na sua própria visão/interesse dentro do espaço
de Salvador. Para o professor Moraes, quem em última instância deveria fazer esse controle é
o Conselho Municipal de Salvador, que com sua Câmara Técnica de Saneamento Básico,
recentemente composta, pode vir a fazer esse controle social, como acontece hoje com o
Conselho Estadual das Cidades e sua Câmara Técnica de Saneamento Básico. Na visão do
professor Moraes, a Prefeitura Municipal de Salvador precisa avançar para um desenho desse
tipo, para mostrar que está planejando o serviço público de água e esgoto, ou seja, está
contratando um serviço que ela sabe como cobrar sua prestação adequada. O professor
Moraes afirma que é contra a privatização na área de saneamento básico, tendo tido a
oportunidade de ter estudado na Inglaterra, onde fez o seu doutorado, e conhecido de perto o
processo de privatização realizado pelo governo Margareth Tatcher, na forma de privatização
plena dos serviços de água e esgotos, ou seja, transferindo os ativos das empresas estatais
para a iniciativa privada. Aqui no Brasil, o que é permitido é a concessão ou permissão da
exploração dos serviços, mas muitas vezes, ela funciona também de forma absoluta, com a
empresa privada concessionária fazendo o que bem quer e os órgãos de regulação e
fiscalização não regulando e fiscalizando nada na prática, segundo o professor Moraes. O
exemplo que o professor Moraes cita de um ente regulador que funciona é a Agência
Reguladora dos Serviços de Saneamento Básico de Natal (ARSBAN), no Rio Grande do Norte.
Lembra que em alguns governos, a agência teve atuação mais efetiva e em outros mais
débil/frágil, cabendo também à sociedade civil fiscalizar e exigir que a agência seja fortalecida
pelo governo do momento. Esse papel de controle social deve ser o papel da sociedade civil,
na visão do professor Moraes.
No que diz respeito à questão do manejo de resíduos sólidos, o professor Moraes destaca que
é preciso evoluir para superar a lógica das empresas de coleta de resíduos sólidos domiciliares
e públicos, cujo ganho baseia-se na quantidade de resíduos coletados e das empresas
operadoras de aterros para realizar a disposição dos resíduos sólidos. Assim, para as empresas,
quanto mais resíduo sólido gerado para ela coletar, melhor. Então, as empresas nada fazem
para contribuir com a prefeitura e a sociedade na implementação de uma política de não
geração e minimização/redução da geração de resíduos sólidos. Muitas vezes as empresas
inclusive boicotam os esforços da prefeitura no sentido de formular e implementar uma
política de redução, reutilização e reciclagem, de coletiva seletiva etc., porque isso pode
diminuir a quantidade de resíduos a serem coletados por elas. A mesma lógica é aplicada à
disposição dos resíduos em aterros sanitários. As empresas privadas que operam os aterros
por meio de concessão ou que são proprietárias dos mesmos querem que sejam dispostos
cada vez mais e mais resíduos para que elas possam faturar mais. O professor Moraes entende
que essa discussão deve ser levada a público, para que a população dê o tom desse debate,
ainda que ele reconheça que o conflito de interesse nessa questão seja muito grande, pois o
“negócio do lixo” em Salvador já está estabelecido há muitos anos. Mas é importante que a
Prefeitura apresente uma proposta clara nesse sentido, de redução da geração de resíduos
sólidos, com o exercício da logística reversa por parte das empresas e Poder Público, pois
inclusive a cidade ganhará visibilidade como uma cidade que se pretende sustentável. Nesse
sentido, cita o exemplo (negativo) de Barcelona. Lá existe um sistema de dutos de resíduos
sólidos que muitos elogiam, mas que, para o professor Moraes, é um equívoco. Esse sistema
foi instalado apenas na área onde funcionou a Vila Olímpica e depois foi ocupado por pessoas

de renda média e alta. Não foi ampliado para outras áreas da cidade porque é um sistema
inviável ambiental e economicamente. Nesse ponto, o professor também se posicionou
quanto aos contêineres subterrâneos que foram instalados pela Prefeitura na Barra. Ele deu o
exemplo de Braga, em Portugal, onde o sistema é parecido com o que foi implantado aqui. Lá
existe uma quantidade enorme desses contêineres subterrâneos numa cidade com cerca de
180 mil habitantes e apenas 35% o utilizam. Isso ocorre porque se trata de uma mudança
cultural que não acontece de uma hora para a outra. É preciso um trabalho de sensibilização e
educação de longo prazo para que esse sistema seja incorporado pela população. Para isso, ele
sugere que se implante um projeto-piloto com esses contêineres, com participação da
população para que eles se comprometam a utilizar corretamente e fiscalizar a sua utilização
pelos outros. Deu também como exemplo os banheiros com fossa seca, hoje Melhorias
Sanitárias Domiciliares (MSD), implantados pela Funasa, banheiro externo padronizado,
implantado ao lado ou no fundo de casas que não tinham sanitário. Porém, como não
aconteceu um trabalho junto aos moradores do domicílio sobre a importância da facilidade
sanitária e seu uso adequado, apresentaram uma taxa de utilização de 30% a 50% em diversas
localidades, ou seja, apenas 30% a 50% das famílias utilizam essa facilidade. Ou seja, é
fundamental não apenas implantar uma determinada tecnologia, mas introduzi-la no dia-a-dia
dos seus usuários.
Com relação à drenagem urbana, o professor Moraes chamou atenção para a macrodrenagem
em Salvador, principalmente após o recobrimento dos rios nas avenidas Vasco da Gama e
Centenário e no Imbuí. Alertou que as últimas chuvas já provaram que aquela estrutura não
está preparada para suportar o escoamento das águas pluviais que são drenadas numa cidade
cada vez mais impermeabilizada. Ele chama atenção para a minuta do Plano Municipal de
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, que mostra todas as bacias de drenagem,
além dos pontos críticos de drenagem, dentre outros aspectos. Porém, a minuta do Plano
também aponta deficiências de estrutura, de pessoal, de equipamentos, que precisam ser
muito melhoradas para que se possa operar o sistema de drenagem pluvial de Salvador. Por
isso, quanto se tem uma chuva mais intensa, como aconteceu agora em 2015, não há
condições de prevenção ou minimização dos danos à população. Se houvesse uma instituição
bem estruturada, com pessoal em número e qualificado e equipamentos necessários
adequados, a realidade, segundo o professor Moraes, seria bem diferente. Por isso, ele insiste
que o Plano Municipal de Drenagem seja concluído e implementado pelo Município. Inclusive
no sentido de acessar recursos federais, pois o prazo para a sua elaboração estabelecido em
decreto federal é de 31 de dezembro de 2015. Porém, ele acha que o prazo deverá ser
novamente prorrogado, pois cerca de 60% dos municípios ainda não conseguiram elaborar
seus planos de saneamento básico.
Para finalizar a entrevista, o professor Moraes solicita que a Dra. Tânia Scofield e a equipe do
Plano Salvador 500 sejam guardiões do capítulo de Saneamento do PDDU 2008, para impedir
que haja retrocessos durante o processo de elaboração do novo PDDU. Nesse sentido, o
professor Moraes comprometeu-se a examinar a parte que trata de resíduos sólidos na nova
Política Municipal de Meio Ambiente, que foi recentemente aprovada na Câmara de
Vereadores, visando contribuir na elaboração do novo PDDU. E essa política de resíduos
sólidos tem que lidar com a questão do aterro sanitário, inclusive porque a BATTRE, que
administra o Aterro Sanitário Metropolitano Centro, terá interesse em continuar com esse

mesmo modelo de dispor todo tipo de resíduos sólidos em aterro sanitário, pois é o negócio
dela. É fundamental que seja feito esse embate, pois os interesses são vários e divergentes e
precisam ser levados à população, ao público. Da mesma forma, com relação à logística
reversa, o governo federal está negociando com os grandes setores produtivos/fabricantes os
termos de compromissos. Nada impede que o governo estadual e o governo municipal negocie
também com outros fabricantes de menor escala para que eles dêem cabo aos resíduos
gerados pelo uso e descarte de seus produtos. Por exemplo, a Prefeitura Municipal de
Salvador poderia convidar os fabricantes que trabalham com garrafas PET, discutir e firmar
acordos visando a logística reversa desses produtos/embalagens no Município. Outra linha de
trabalho sugerido pelo professor Moraes refere-se aos resíduos orgânicos, como podas de
árvores e a fração orgânica dos resíduos sólidos domiciliares. A Prefeitura precisa, segundo
professor Moraes, pensar em composteiras domiciliares para transformar a fração orgânica
em composto para ser utilizado como recondicionador do solo em vasos para plantas
cultivadas em domicílios, dentre outros. Com relação a esgotamento sanitário, o professor
Moraes destaca que cerca de 82% dos domicílios da Cidade estão ligados à rede coletora do
Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Salvador. Porém, também destaca que, ao mesmo
tempo, todos os rios de Salvador encontram-se poluídos. Então parte desse esgoto sanitário é
lançado na rede de drenagem e escoa para os rios e outra parte, que de fato, não chega nem a
rede é lançada de forma inadequada no ambiente, podendo também chegar aos rios. Por isso,
é preciso um esforço conjunto entre Prefeitura e Embasa para resolver tanto a questão do
esgotamento sanitário quanto a questão da drenagem urbana em Salvador. Se a Prefeitura
conseguisse dar um passo nessa direção, já seria um grande avanço, pois precisamos restaurar
os rios da Cidade para as atuais e futuras gerações.

