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ligadas ao fornecimento de água potável, à coleta e tratamento de esgotos e ao escoamento das

is.

águas pluviais. O Plano Nacional de Saneamen-

na

to Básico (Planasa), lançado na década de 1970,

cio

passava a execução dos serviços das cidades às
companhias estaduais, centralizando as opera-

ca

ções. Alcançou resultados acima da expectativa

ed
u

na distribuição de água. Os serviços de esgotos,
no entanto, evoluíram de forma irrisória. "Na época

s

da implantação do Planasa, acabaram se estabe-

fin

lecendo prioridades, pois projetos de saneamento
sempre exigiram investimentos muito elevados. A

no mundo, o Brasil ainda está muito

questão da água acabou ganhando preferência,

longe de garantir condições básicas de

enquanto a coleta e o tratamento de esgoto foram

saneamento à maior parte de sua população. O

relegados", aponta Arnaldo Dutra, presidente da

a

Companhia Riograndense de Saneamento (Cor-
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mesmo país que recentemente ultrapassou o

pa
ra

ma das economias que mais crescem

Reino Unido, alcançando o posto de 6 maior

san). Também contribuiu para essa abordagem o

economia, trata apenas 2 9 % do seu esgoto e

fato de que a instalação de uma rede de água é

prevê alcançar a universalização dos serviços

bem menos onerosa que um sistema eficiente de

somente em 2030. Essa situação reflete o fato

coleta e tratamento de esgotos.

a

é

de que em poucos momentos da história brasi-

tig

o

leira a infraestrutura de saneamento esteve em

ar

destaque na pauta de investimentos. Assim,
mesmo os avanços significativos e o aumento

st
e

de recursos registrados nos últimos dez anos

de

não permitem mais do que cautela ou, no máximo, um otimismo comedido.

O setor de saneamento voltou a estar em foco
no país, a partir da publicação da Lei n° 11.445,
do Saneamento Básico, de 2007. Trata-se de um
marco para a retomada dos investimentos na área,
após um longo período marcado pelos recursos
mínimos aplicados em infraestrutura e prestação
de serviços, que gerou uma defasagem monstruosa
em atendimento à população, além de outras ma-

dustrialização do país, um grande contingente da

zelas relacionadas, como o impacto ambiental. "A
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Nos anos 1960 e 1970, com a crescente in-

Lei do Saneamento foi muito feliz em estabelecer

cresceram em ritmo acelerado e, muitas vezes,

planejamento nos níveis federal, estadual e munici-

desordenado. "Como o deslocamento de pessoas

pal. Antes, nós tínhamos o péssimo hábito de não

foi repentino, os centros urbanos não estavam pre-

planejar além da duração de um determinado go-
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população migrou do campo para as cidades, que

parados para o aumento da demanda por serviços básicos, já que não houve a implantação prévia de infraestrutura", afirma Manoel Motta Netto,
diretor-presidente da Águas de Itapema, concessionária privada de Santa Catarina. No setor de

verno", afirma Arnaldo Dutra.
É voz praticamente uníssona que o país persegue a universalização em tratamento nos sistemas de água e esgoto até 2030 - meta estipulada pelo Plano Nacional de Saneamento
(Plansab), que está para ser lançado pelo gover-

cional de Saneamento Básico (PNSB), referente
ao ano de 2008, esmiuçada e analisada pelo Atlas
do Saneamento, divulgado em outubro pelo Ins-

is.

tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),

na

99,4% dos municípios contam com fornecimento

cio

de água, sendo que 92,9% também dispõem de
tratamento - em 2000, esses números alcança-

ca

vam 97,8% e 80,2%, respectivamente. O Ministé-

ed
u

rio das Cidades informa, no entanto, que apenas
62,4% da população brasileira possui atendimento

s

adequado de abastecimento de água - em quanti-

fin

dade e qualidade, de forma regular.

pa
ra

No que se refere a esgotamento sanitário, a
situação é calamitosa, c o m índices distantes de
países desenvolvidos. Dos 5.564 municípios bra-

a

sileiros, 2.495 (45%) não possuem nenhum tipo
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de rede coletora de esgoto, enquanto apenas
1.587 cidades do país (29%) têm instalado algum

sistema de tratamento, segundo a PNSB. Ainda
que nenhuma região atinja 5 0 % de tratamento,

é

as disparidades regionais são gritantes. No sudeste, 9 5 % dos municípios possuem algum tipo

não foi sancionado pela Presidência da Repúbli-

de coleta e 4 8 % possuem tratamento, os melho-

ca. Atingir esta meta é possível, porém o histórico

res índices do Brasil, enquanto na região norte

desprezo pelas questões do setor, os elevados

esse percentual alcança 13,3%, sendo que ape-

investimentos necessários e a burocracia não

nas 8% conseguem realizar o tratamento. Em

permitem confiança exagerada. Essa relação am-

termos de coleta e tratamento, a região nordeste

bígua que mescla certo pessimismo e uma pers-

apresenta 4 6 % e 17% para coleta e tratamento,

de

st
e

ar

tig

o

no federal desde setembro de 2 0 1 1 , mas ainda

respectivamente, enquanto o sul mostra 4 0 % e

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e

2 3 % e o centro-oeste apresenta 2 8 % e 25%.
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pectiva otimista é manifestada pela presidente da

Entre as unidades da federação, o melhor índi-

"Ao mesmo tempo em que estamos retomando

ce de coleta é do Distrito Federal, com 100%, e o

a capacidade de investimentos agora, passando

pior é o Piauí, com apenas 4,5%. Em tratamento,

de R$ 3 bilhões anuais há sete anos para R$ 7,5

o Distrito Federal também apresenta total aprovei-

bilhões em 2 0 1 1 , esse crescimento não tem se

tamento, enquanto a situação mais dramática é

refletido na oferta de serviços, que ano passado

do Maranhão, onde apenas 1,8% dos municípios

aumentou apenas 2,5%", avalia.

conseguem tratar o esgoto. Entre os outros servi-
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Ambiental (Abes), Cassilda Teixeira de Carvalho.

Em termos de abastecimento de água, o Brasil

ços que compõem o conjunto das necessidades

já atingiu um patamar satisfatório, bastante próxi-

relativas a saneamento básico, apenas 59,6% da

mo da universalização. Segundo a Pesquisa Na-

população brasileira conta com o correto manejo

em abastecimento de água, esgotamento sani-

sinais mais alarmantes, mais da metade (51%)

tário, manejo de águas pluviais e resíduos sóli-

dos municípios brasileiros ainda utiliza lixões -

dos, drenagem urbana, saneamento integrado

forma de disposição do lixo que mais degrada o

e desenvolvimento de projetos. Já a segunda

ambiente e que submete a população a graves

edição do PAC, deflagrada em 2 0 1 1 , disponi-

riscos de infecção por agentes patogênicos. "O

bilizou mais de R$ 45,1 bilhões - sendo que

país sofre com a falta de saneamento, na vertente

R$ 4 bilhões ficaram sob responsabilidade da

de meio ambiente, na saúde, na economia, no tu-

Fundação Nacional de Saúde (Funasa), vincula-

rismo e, principalmente, na qualidade de vida das

da ao Ministério da Saúde, para investimentos

pessoas. O desenvolvimento humano depende

em municípios de pequeno porte. "O PAC é um

disso", desabafa o superintendente executivo da

dos principais motivos para essa retomada dos

Associação das Empresas de Saneamento Bási-

investimentos na área do saneamento. Os recur-

co Estaduais (Aesbe), Walter Suriani.

sos alocados para o setor criaram facilidades ao
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de resíduos sólidos domésticos e, talvez um dos

acesso de obras de saneamento em Estados e

Aceleração do Crescimento (PAC) representou

municípios de todo o país", analisa a diretora do

pa
ra

Antes do Plansab, o próprio Programa de

Departamento de Infraestrutura Social do Minis-

da por serviços de saneamento. Na primeira ver-

tério do Planejamento, Maria Fernandes Caldas.

são do programa, entre 2007 e 2010, o setor foi

Das 1.715 operações voltadas para saneamento

contemplado c o m R$ 40 bilhões, destinados a

selecionadas na primeira fase do PAC, o Minis-

projetos de ampliação e melhoria da qualidade

tério do Planejamento informa que todas foram

A

ut

iliz
aç

ão

de

st
e

ar

tig

o

é

ex
clu
siv

a

uma retomada de esforços para suprir a deman-
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viais, avaliação provavelmente estimulada pelas

o

contratadas e 8 3 % encontram-se iniciadas ou

frequentes enchentes, enquanto o esgotamento
sanitário receberá 3 0 % e outros 14% serão volta-

nacional quando se pensa em saneamento. A

dos para o abastecimento de água.

st
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concluídas. A maior parte dos recursos se destina ao tratamento de esgotos, a grande mazela

De acordo com o Plansab, as regiões norte e

o déficit de prestação de serviços em sanea-

nordeste apresentam os maiores problemas na

mento é mais gritante se comparado às cidades

prestação de serviços de saneamento básico,

menores, devido ao adensamento geográfico.

sobretudo em abastecimento de água e esgota-

ão

de

prioridade está nos grandes municípios, em que

mento, mas as regiões sul e sudeste necessitam

primeira edição do PAC foram São Paulo, Minas

de investimentos maiores em temos de popula-

Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do

ção não atendida. Para os próximos 20 anos, o

Sul, que somaram R$ 24 bilhões dos investimentos

plano quer contemplar uma concepção integrada

- 4 2 % para esgotamento sanitário, 19% para sa-

de saneamento, abrangendo serviços de abaste-

neamento integrado, 18% para abastecimento de

cimento de água, esgotamento sanitário e mane-

água e 16% para manejo das águas pluviais. Na

jo de resíduos sólidos e águas pluviais.
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Os Estados que mais receberam recursos na

segunda versão do PAC, 6 0 % dos recursos têm

Para alcançar a universalização dos serviços

como destino São Paulo, Rio de Janeiro, Minas

até 2030, o Plansab apresenta uma necessidade

Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná, com prefe-

de investimentos totais na casa dos R$ 420 bi-

rência (44% do total) para o manejo de águas plu-

lhões - R$ 247 bilhões em medidas estruturais

(obras) e R$ 173,1 bilhões em medidas estruturantes (melhorias em infraestrutura e gestão), sendo que as principais fontes de recursos serão os

is.

fundos públicos e o Orçamento Geral da União,

na

além de investimentos da iniciativa privada. Os

cio

recursos federais responderiam por 6 0 % do total
a ser investido, ou R$ 253,3 bilhões. Apesar de

ca

reconhecer a importância do plano, a presiden-

ed
u

te da Abes, Cassilda Teixeira de Carvalho, acredita
que a medida é insuficiente para reverter o preo-

s

cupante quadro brasileiro. "O Plansab consiste

fin

em um estudo acadêmico, válido, é claro, mas

dinheiro. Se o plano não tem ferramentas, serve
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mais como um estudo, um grande diagnóstico."

a

neamento no país. Tem de dizer como, com que

pa
ra

baseado em pesquisas atrasadas, de 2002. Além
disso, não adianta dizer que vai universalizar o sa-

EXPERIÊNCIAS DE ÊXITO AQUI E LÁ FORA

Em termos de universalização dos serviços,

é

especialmente do esgotamento sanitário, o Bra-

o

sil sequer aparece no retrovisor das experiências

tig

internacionais mais avançadas, como a dos Es-

ar

tados Unidos, a do Canadá e as dos principais
países da Europa e da Ásia. Não apenas em

st
e

prestação de serviços, mas também em orga-

de

nização institucional - gestão, planejamento, regulação e fiscalização. No continente europeu,

ão

houve um esforço centralizado na ampliação

iliz
aç

do esgotamento sanitário. "Foram empregados
muitos recursos a fundo perdido para os países
menos desenvolvidos da Europa, como Por-

ut

tugal, condição básica para o avanço desses
única empresa prestadora de serviços de sanea-

da Associação das Empresas de Saneamento

mento. Já nos Estados Unidos, existe a pulveri-

Básico Estaduais (Aesbe), Walter Suriani. Na Itá-

zação da prestação de serviços públicos, com as

lia, recentemente foi implantado o novo modelo

companhias sendo responsáveis pelas principais

A

serviços", afirma o superintendente executivo

baseado em Âmbitos Territoriais Ótimos (ATOs),

cidades do país. "Mesmo nas nações mais de-

com cada espaço correspondendo a uma provín-

senvolvidas, observa-se a preferência pela pres-

cia do país, ficando sob responsabilidade de uma

tação pública dos serviços", analisa Suriani.

tema de subsídio direto para que a população

acontece no Chile. Mas lá a protagonista é a ini-

de baixa renda pudesse arcar c o m as tarifas

ciativa privada, segundo o presidente da Asso-

que foram estabelecidas", salienta. No Brasil,

ciação Brasileira das Concessionárias Privadas

em casos isolados, são aproveitadas as tecno-

de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon),

logias dos países mais desenvolvidos, c o m o a

Paulo Roberto de Oliveira. "Lá, o governo fede-

dessalinização da água do mar, que está sendo

ral concedeu a empresas privadas os serviços

implantada em Fernando de Noronha.

na
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Apesar do atraso em relação às nações de-
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de água e esgoto no país e implantou um sis-

is.

Outra experiência internacional de sucesso

senvolvidas,

uma iniciativa inovadora aponta

para melhorias nos índices de esgoto tratado no
Brasil. Criado pela Agência Nacional de Águas

is.

(ANA), em 2 0 0 1 , o Programa Despoluição de

na

Bacias Hidrográficas (Prodes) é uma medida

cio

que também pretende minimizar o problema da
poluição dos corpos hídricos. No programa, não

ca

existe financiamento de obras ou equipamentos,

ed
u

mas sim o pagamento por resultados alcançados no tratamento efetivo dos esgotos. A me-

s

todologia do Prodes consiste na concessão de

fin

estímulo financeiro pela União, na forma de paserviços de saneamento que investem na ampliação de Estações de Tratamento de Esgotos

a

(ETEs), desde que sejam cumpridas as exigên-

pa
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gamento pelo esgoto tratado a prestadores de
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cias estipuladas no contrato.

Entre 2001 e 2010, foram contratadas 42 es-

tações de tratamento, que envolveram um valor
de R$ 152 milhões, c o m os prestadores implan-

é

tando serviços estimados em R$ 467 milhões.

o

Em setembro de 2 0 1 1 , mais 22 projetos foram

tig

aprovados - a região sul está presente com qua-

ar

tro estações de tratamento, todas localizadas no
Paraná. "O prestador de serviços se comprome-

st
e

te a cumprir uma meta, como retirar 2 0 % da po-

de

luição de uma vazão, por exemplo. No momento
do contrato, o valor determinado é depositado

ão

na Agência Nacional das Águas (ANA). Quando

iliz
aç

a Estação de Tratamento começa a funcionar, a
gente inicia o processo de certificação. Se atingir
a meta, o prestador recebe aquele valor", explica

ut

Maria Cristina de Sá, coordenadora do Prodes.

A

A iniciativa, que faz parte do Programa Nacional
de Recursos Hídricos e conta c o m a participação dos comitês de bacias hidrográficas, prefeituras e Caixa Econômica Federal, já beneficiou
cerca de 5,2 milhões de pessoas. Com performance elogiada pelo Tribunal de Contas da
União, o programa tem valores contratados de

R$ 50 milhões para 2012. Para a presidente da
Abes, Cassilda Teixeira de Carvalho, o Prodes é
uma alternativa eficiente para o tratamento de
esgotos por estimular a celeridade dos proces-

is.

sos. "Quanto maior a velocidade da prestado-

na

ra em executar o projeto, mas rápido ela rece-

cio

be. É um programa que incentiva a eficiência."

ed
u

ca

LUCRO, GANHOS POLÍTICOS
E BUROCRACIA

Nos processos atuais de contratação e execu-

s

ção de projetos voltados ao saneamento, a lenti-

fin

dão acaba limitando a mobilidade de empresas e
agentes vinculados ao setor. Além disso, também

pa
ra

interferem no volume de iniciativas os grandes valores envolvidos e o fato de que apenas no futuro

a

os resultados poderão ser observados. "O fato
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de os investimentos serem altos e darem retorno
somente no longo prazo afeta totalmente a tomada de decisão. Por esse motivo, são realizados
estudos prévios de análise dos editais disponibili-
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zados pelo poder concedente, muito criteriosos,
a fim de estabelecer os investimentos realmente
necessários, as tarifas ao longo do tempo e o retorno dos investimentos", afirma o presidente da
Abcon, Paulo Roberto de Oliveira. Em compensação, complementa o dirigente, os financiamentos obtidos também são pagos no longo prazo.
Segundo o Ministério do Planejamento, é
distorcida a visão de que o alto investimento e
o retorno apenas no longo prazo - sem transformar as cidades em canteiros de obras vultosas - afetam a disposição pública em aplicar
recursos em saneamento. "A primeira e a mais
preciosa das vantagens em se investir são os
impactos na melhoria das condições de saúde
da população. A melhoria da qualidade de vida
e a inclusão social são outras vantagens muito
importantes também", aponta a diretora do Departamento de Infraestrutura Social do Ministério

is.
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na qualidade de vida da população e a redução
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do Planejamento, Maria Fernandes Caldas.

dos danos ao ambiente. No entanto, há outros

consolidação do processo democrático também

aspectos diretamente envolvidos, como ganhos

são considerados fatores decisivos para a cres-

imediatos na economia, através de investidores

cente exigência por condições de saneamento.

internacionais, turismo ou mesmo na redução

"Hoje, a maioria dos administradores públicos

dos gastos em saúde pública - estudo da Orga-

não tem mais a visão de que não vale a pena in-

nização Mundial da Saúde revela que, para cada

vestir em saneamento porque são obras que não

real investido em saneamento, R$ 4 são eco-
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O amadurecimento da sociedade brasileira e a

nomizados em saúde pública. O Ministério das

camente era melhor construir um prédio ou uma

Cidades acredita que, c o m o Plansab entrando

praça do que enterrar canos, mas atualmente há

em ação, tem início no Brasil uma abordagem

de

st
e

aparecem. Antes havia uma ideia de que politi-

de saneamento básico como uma política de

exigir melhorias. Esse tipo de pensamento não é

Estado. Concepção que deve se refletir na saú-

mais comum", sustenta Arnaldo Dutra, presiden-

de pública, especialmente nos índices de morta-
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muito espaço para a sociedade se manifestar e

te da Corsan. Conforme Dutra, o fato de o sanea-

lidade infantil, na proteção ao meio ambiente e

mento básico ter sido protagonista dos debates

no desenvolvimento econômico e social.

ut

para a última eleição presidencial mostra que o

A

assunto está na pauta de forma positiva.

O presidente do Instituto Trata Brasil, Édison
Carlos, define como "trágica" a situação dos

Quando se pensa em condições dignas de

serviços de saneamento, especialmente aqueles

saneamento, geralmente se imagina os reflexos

ligados à coleta e ao tratamento de esgotos. Se-

is.
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Um levantamento da instituição, no entanto, re-

Saneamento (SNIS), de 2008 para 2009, o Bra-

vela que, de 101 grandes obras de esgoto em

ar

tig

gundo o Sistema Nacional de Informações sobre

municípios acima de 500 mil habitantes, cerca

em coleta de esgotos e 3,3% em tratamento

de 6 0 % estavam paralisadas, não iniciadas ou

de esgotos. "São números muito baixos para a

atrasadas. Alguns dos maiores empecilhos es-

necessidade do Brasil. Investir em saneamento,

tão ligados a problemas de licitação, demora

portanto, é investir em saúde preventiva. Não

em obtenção de licenças ambientais, burocra-

é questão de governo, é questão de Estado",

cia e tempo demasiado para análise de proces-

salienta. Segundo Édison Carlos, pesquisas da

sos. A perspectiva é de que no próximo quadri-

organização revelam que crianças de até cinco

ênio a velocidade dos projetos evolua. "A maior

anos, as mais vulneráveis às doenças transmiti-

parte dos recursos do PAC não consegue ser

das pela água, chegam a ter sua capacidade de

gasta por problemas de várias origens, inician-

aprendizado comprometida em até 18%.

do por projetos malfeitos. Felizmente, a Secre-
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sil evoluiu apenas 0,5% em água tratada, 1,3%

O Instituto Trata Brasil é uma Organização da

taria Nacional de Saneamento Ambiental atuou

Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) que

forte e o PAC II corrigiu muitos dos problemas

se propõe a coordenar uma mobilização nacional

do PAC I. Entendemos que as coisas andarão

para que o Brasil possa atingir a universalização

bem melhor agora", ressalta Édison Carlos, do

do acesso à coleta e ao tratamento de esgoto.

Trata Brasil.

bons projetos para serem executados", reforça.

tir em projetos de saneamento é a dificuldade

Bechara lembra que durante dez anos houve

para captação de recursos, herança de uma

o chamado "descontigenciamento de crédito",

cultura de burocracia vigente no país. "Há uma

ou seja, o setor parou de investir. C o m o cerca

série de requisitos a serem cumpridos que por

de 9 0 % das redes de saneamento ambiental

vezes inviabilizam os pequenos municípios. Se-

são tocadas por órgãos públicos, o desenvol-

ria importante uma flexibilização nas regras de

vimento de novos projetos praticamente pa-

captação de financiamentos do Orçamento Ge-

rou à espera da retomada dos investimentos

ral da União pelos municípios", defende Arnal-

do governo. Quando, em 2007, o PAC chegou

do Dutra, presidente da Corsan. A estimativa é

oferecendo recursos para o setor, não existiam

cio

na

is.

Um dos pontos mais críticos para se inves-

projetos atualizados. "Isso fez c o m que o PAC

concepção do projeto, a captação de recursos

sofresse um grande atraso na execução das

e a execução, uma média de sete anos.

obras", constata Bechara.

o desequilíbrio entre as regiões aponta os desti-

ed
u

s

urgentes quando o assunto é saneamento, mas

MELHOR DESEMPENHO DO SUL
É PARANAENSE

fin

Walter Suriani, não se podem definir obras mais

O eletrocardiograma do saneamento brasi-

pa
ra

Para o superintendente executivo da Aesbe,

ca

de que uma obra de esgotamento leve, entre a

leiro apresenta altos e baixos t a m b é m na região

xa capacidade de pagamento dos clientes das

sul. Entre as cinco grandes regiões do Brasil, é

companhias existentes no norte e no nordeste

a penúltima colocada em água distribuída c o m

tratamento, c o m 9 1 , 2 % , à frente apenas do

ex
clu
siv

faz dessas regiões as mais carentes, apresen-

a

nos dos investimentos mais prementes. "A bai-

tando os menores percentuais no atendimento

norte, que mostra 74,3%. Em termos de per-

à população", contextualiza. O dirigente acre-

centual de municípios que oferecem coleta de

dita que não é a falta de recursos que limita

é

o nível de investimentos no setor, mas outros

o

aspectos conjunturais próprios de um país ain-

tig

da em fase de desenvolvimento. "O Brasil vive

ar

um momento de grande oferta de recursos.
A questão não é essa. O desenvolvimento do

st
e

saneamento brasileiro esbarra em outras ques-

de

tões", contrapõe Suriani, salientando a falta de
mão de obra, o lento retorno dos investimentos

ão

e a legislação vigente c o m o fatores que ainda

iliz
aç

geram temor entre os operadores.
Em linha c o m essa visão, Arian Bechara,
gerente do departamento de saneamento a m -

ut

biental do BNDES, identifica na falta de qua-

A

lidade dos projetos o principal problema para
um investimento maior em saneamento básico.
"Hoje, não faltam recursos para o setor. Faltam

esgoto, aparece em terceiro lugar (40%), atrás
do sudeste (95%) e do nordeste (46%) e bastante abaixo da média nacional (55%), posição que

is.

se repete em termos de tratamento. O Estado

na

c o m o melhor índice de coleta da região sul é

cio

o Paraná, onde 4 2 % dos municípios dispõem
de rede, em comparação a 4 0 % do Rio Grande

ca

do Sul e 3 5 % de Santa Catarina. A superiori-

ed
u

dade paranaense no sul é ainda mais evidente
quando se considera a proporção de cidades

s

de cada Estado que trata seu esgoto. O Paraná

fin

exibe um índice de 4 0 % , enquanto os gaúchos

pa
ra

mostram 15% e Santa Catarina fica ainda mais
atrás, com 13%.
A distância entre Rio Grande do Sul e Paraná

a

é creditada pelo presidente da Corsan, Arnal-
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do Dutra, a variações em critérios técnicos na
pesquisa. "Quando se trabalha c o m indicadores, cada município informa de uma maneira.

Algumas cidades gaúchas foram posicionadas

A

ut

iliz
aç

ão

de

st
e

ar

tig

o

é

c o m o tendo um atendimento de esgoto insuficiente, pois outras cidades do Brasil incluíram
como tratamento de esgoto as fossas sépticas e
outros mecanismos alternativos", pondera. Segundo Dutra, os critérios da Corsan consideram
que só possuem atendimento completo de esgoto as cidades que contam c o m sistemas em

três níveis.
A área de atuação da Corsan abrange 325
das 496 cidades gaúchas e, segundo dados da
companhia, abastece c o m água tratada 9 8 %
dos municípios que atende. Até 2007, operava
sistemas de esgoto em apenas 42 cidades, mas
em novembro de 2011 chegou a 220 contratos
de concessão. O cronograma da Corsan prevê
a universalização dos seus serviços em 25 anos,
mas o presidente Arnaldo Dutra garante que em
certos casos o cronograma será acelerado. "Em
algumas cidades, alcançaremos a universalização em uma década", aposta. Hoje, são mais de

300 obras de melhorias em abastecimento de
água e esgoto, c o m destaque para a região metropolitana de Porto Alegre e grandes cidades

is.

do interior, como Santa Maria, Bento Gonçalves

na

e Passo Fundo. Para o coordenador do Grupo

cio

Temático de Saneamento da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Alexan-

ca

dre Beck de Souza, é possível considerar 2030

ed
u

como prazo para a universalização do saneamento em solo gaúcho. "No entanto, é funda-

s

mental buscar antecipar essa meta, o que pode

fin

ser conseguido c o m planejamento, projetos e

Santa Catarina,

onde a Companhia

Catarinense de Águas e Saneamento (Casan)

ex
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atende 196 dos 293 municípios, aproximada-

a

Em

pa
ra

utilizando as opções disponíveis para fomento
de recursos", ressalta.

mente 9 9 % da área urbana conta c o m abaste-

cimento regular e qualificado, conforme dados
da própria instituição. Assim c o m o em pratica-

é

mente t o d o o Brasil, o grande desafio está na

o

eficiência e alcance do esgotamento sanitário.

mortalidade infantil é uma das menores do país,
c o m 15 ocorrências a cada mil crianças", infor-

ar

tig

"Vamos ajustar o foco de gestão e planejamento para uma segunda etapa ainda mais desa-

ma. A meta é pular para 4 5 % de tratamento de

tratamento de esgotos no Estado, ainda bas-

esgoto nos próximos quatro anos e atingir a uni-

tante incipiente", afirma o presidente da Casan,

versalização em 2025, atendendo cerca de 2,5

de

st
e

fiadora, que é a expansão da rede de coleta e

milhões de pessoas. Os investimentos sairão de

tarinenses possuem sistema de coleta e tra-

recursos próprios e financiamentos nacionais e

tamento de esgoto - na área da Casan, este

internacionais. Para a etapa inicial de expansão,

iliz
aç

ão

Dalirio Beber. Apenas 1 6 % dos municípios ca-

índice está em 18,2%.

há uma verba de cerca de R$ 1,5 bilhão. Haverá
atenção especial para áreas de maior adensa-

ciso ter cautela quanto aos números, pois eles

mento populacional, como a região da Grande

ut

O presidente da Casan ressalta que é pre-

Florianópolis, onde 5 5 , 2 % da população urbana

excluindo as soluções alternativas, como o sis-

tem cobertura de esgoto completo, com cole-

tema de fossa séptica, muito utilizado naquele

ta, tratamento e destinação final de efluentes. A

Estado. "Tanto é verdade que os indicadores de

meta é ambiciosa - chegar a uma cobertura de

saúde, medidos através do índice de Desenvol-

7 5 % no próximo quadriênio. O desafio é recupe-

vimento Humano (IDH), posicionam o Estado em

rar, em pouco tempo, tudo o que o país deixou

segundo lugar no ranking brasileiro, e a taxa de

de fazer em décadas.

A

compreendem apenas o sistema convencional,

Fonte: Instituto Amnhã: Guia sustentabilidade, São Paulo. ano 3, p. 10-25, 2012.

