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As cidades, o saneamento básico e as mudanças do clima

(Dilceu Sperafico)

O Brasil precisa eleger como prioridade nos investimentos públicos federais, estaduais e municipais, o saneamento
básico. Não podemos conviver mais com distorção onde mais da metade da população não tem acesso à coleta e
tratamento de esgoto, galerias pluviais e destinação correta do lixo.

A situação vergonhosa para todos nós, foi revelada na pesquisa Saneamento, Saúde e Bolso do Consumidor, da
Fundação Getúlio Vargas (FGV), em parceira com o Instituto Trata Brasil, no final do ano passado. Conforme o estudo,
o déficit de acesso ao saneamento básico é de 50,56% nas cidades brasileiras.

Pelo levantamento, o Brasil trata apenas um terço do esgoto coletado. Isso que houve sensível redução da distorção, pois
a falta de acesso à coleta e tratamento de esgoto caiu de 53,23% em 2006 para 50,56% em 2007.

Apesar da melhoria, segundo a FGV, o resultado continua muito longe do ideal e mesmo do aceitável. Menos mal é que
houve avanços em direção à universalização do saneamento básico, com maiores investimentos públicos e privados
desde 2003, utilizando recursos do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), do governo federal, lançado em
fevereiro de 2003.

Até aquele ano, os investimentos em saneamento somavam de cinco bilhões a seis bilhões de reais anuais, sendo que
cerca de 10% do total provinham do setor privado. O PAC destina R$ 10 bilhões para o saneamento por ano.

Os investimentos totais dos setores público e privado somam R$ 40 bilhões por ano. Para universalizar o serviço, seria
necessário cinco vezes mais, apenas em recursos da União.

Segundo a pesquisa, no ritmo de redução do déficit de acesso ao serviço registrado entre 1992 e 2006, seriam
necessários 56 anos para diminuir pela metade a falta de saneamento no Brasil. O levantamento, no entanto, indica que
se a redução do déficit for acelerada e atingir a média de 2007, o tempo necessário cai para 25 anos.

O estado com melhor acesso ao saneamento no País é São Paulo, com déficit de 14,44%. Em seguida aparecem o
Distrito Federal, com 19,83%, e Minas Gerais, com 25,1%. Na outra ponta está o Amapá, com déficit de 97,36%.

O estado que teve o melhor desempenho na redução da distorção em 2007 foi o Rio de Janeiro, com queda de 17,38%.
O investimento em saneamento básico, vale lembrar, além de essencial à qualidade de vida da população, traz vantagens
econômicas ao poder público.

Estudos revelam que para cada real investido em coleta e tratamento de esgoto, são economizados quatro reais em
tratamento de saúde da população. Sem falar em preservação ambiental e até geração de energia.

Na Suécia e na China, o biogás gerado pelo esgoto de cada grupo de 100 moradores é suficiente para abastecer um
automóvel utilizado como táxi ao longo de todo o ano.

A falta de saneamento causa problemas graves também em nossas cidades litorâneas, onde a população é multiplicada
por 10 ou mais durante a temporada de veraneio. Como na maioria delas todo o esgoto é jogado no mar sem qualquer
tratamento, cresce a poluição da água, o mau cheiro nas praias e os problemas de saúde. Isso espanta turistas, prejudica a
economia local e destrói as belezas naturais, verdadeiro patrimônio do País e da população. Além de contribuir para o
desequilíbrio ambiental, provocando as tragédias causadas pelo clima adverso, com as tantas mortes que lamentamos,
além de prejuízos econômicos incalculáveis.

O que vem acontecendo em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio Grande do Sul, entre
outros estados, nos últimos tempos, em termos de temporais e enchentes, pode ser um alerta do mar e da natureza para a
necessidade de revisão do tratamento que estamos lhes dispensando na questão do saneamento básico.
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