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Saneamento precisa de aportes de R$ 10 bi por ano  

(Roberta Scrivano)

Se os investimentos ocorrerem, daqui a 16 anos toda a população brasileira terá acesso aos serviços básicos.

Os serviços de saneamento básico no Brasil só atenderão a totalidade da população daqui a 16 anos. E tal meta será 
alcançada se os investimentos na evolução deste segmento forem da ordem de R$ 10 bilhões anuais.

A projeção é de Raul Pinho, presidente da Organização Não-Governamental Trata Brasil, e está embasada em um estudo
produzido, a pedido de Pinho, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Hoje, 49,1% da população brasileira ainda não dispõem de acesso a rede de esgoto, principal serviço inserido no 
saneamento básico. A universalização deste serviço no país estava prevista para ser alcançada em 2015, segundo a 
chamada ‘Meta do Milênio da Organização das Nações Unidas (ONU) firmada em 1990.

"Mas os projetos e investimentos não andaram na velocidade que deveriam", comenta Pinho.

Em 2009, por exemplo, o diretor da Trata Brasil diz que a evolução do segmento não foi satisfatória. "Houve a crise, 
que brecou a aplicação de recursos em diversos projetos e, além disso, estávamos passando pela troca de prefeitos, como
os sistemas de saneamento são municipais, as mudanças do líder prejudicam o andamento de projetos instituídos na 
gestão anterior", esclarece.

Marcelo Neri, pesquisador da FGV, salienta porém que esta é a primeira vez na história em que mais da metade da 
população brasileira é atendida pela rede de esgoto.

"Percebemos que, a partir de 2007 houve uma aceleração na velocidade da redução do déficit deste serviço para um 
ritmo que nos permitirá atender a meta de saneamento da ONU em 16 anos", reforça.

Tanto Pinho quanto Neri acreditam que a única forma de o saneamento deslanchar vigorosamente é com a criação de um
            planejamento de longo prazo que seja independente dos movimentos políticos do país.

"Deveria ser instituído, no governo federal, um comitê para administrar o saneamento", comenta Raul Pinho. Segundo 
ele, a ideia é compartilhada pela Agência Nacional das Águas (ANA). "E, a partir daí, poderia-se definir um programa de
desenvolvimento dos serviços para os próximos 20 ou 30 anos", sugere.

Ampliar o acesso da população aos serviços de saneamento básico é um assunto que começou a ganhar importância no 
Brasil apenas em 2003 e que apresentou resultados concretos somente em 2008.

"O problema é que neste país há eleição de dois em dois anos e o saneamento está fortemente vinculado à política. Por 
isso, os projetos não vão adiante", critica Raul Pinho, que dirige a organização não-governamental (ONG) Trata Brasil.

Em julho de 2003, o governo federal criou o Ministério das Cidades que foi encarregado de cuidar do saneamento. "Aí 
sim o Brasil começou a falar em saneamento básico, antes disso, ninguém tocava no assunto", afirma Pinho.

Nos anos seguintes, lembra o especialista, vieram leis importantes para fomentar o segmento. "Em 2006 tivemos a lei da
PPP (parceria público privada) que abriu a oportunidade para a iniciativa privada aplicar verbas no saneamento", 
salienta.

Depois disso, houve ainda a criação do marco regulatório do saneamento e, em 2007, o lançamento do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), que tem como foco investir em infraestrutura.

"Com estas ações houve, naturalmente, o desencadeamento de diversas atividades no setor de saneamento, mas que 
ainda não são suficientes", diz.

Para Raul Pinho, o PAC carrega um gargalo que poderá ser corrigido quando novos programas do governo federal forem
instituídos.

"Não adianta apenas alocar recursos para a obra, mas é necessário elaborar projetos ou o dinheiro fica lá, parado, 
esperando uma série de burocracias como a liberação das licenças ambientais que projetos de saneamento precisam", 
comenta.




