
R G U L H O S A M E N T E inti
tulada "Pequena Metró
pole da Amazônia", a ci
dade de Ananindeua, na 
Região Metropolitana de 
Belém, é a campeã nacio
nal de internações hospi

talares por diarreia, um mal que afeta, so
bretudo, crianças e está intimamente liga
do à falta de água potável e coleta de esgo
to. Foram 1.210 ocorrências por 100 mil 
habitantes, na média de 2008 e 2011, se
gundo relatório do Instituto Trata Brasil. 

Apesar dos seus quase 500 mil habitan
tes, Ananindeua faz parte do universo de 
2 mil municípios que nem sequer divul

gam seus dados de saneamento, uma la
cuna que dificulta o planejamento do Es
tado numa área estratégica como a saúde 
pública. "Não divulga porque provavel
mente a oferta de água e esgoto é de quase 
zero", especula Edison Carlos, presidente 
do Trata Brasil, organismo que monitora 
a situação do saneamento básico no País. 

No momento em que o governo federal 
celebra a "erradicação estatística" da misé
ria, numa corrida para cadastrar no Bolsa 
Família 700 mil pessoas que ainda vivem 
em situação de pobreza absoluta, a dis
cussão sobre renda e desigualdade ganha 
uma nova dimensão, ao expor atrasos de 

infraestrutura que vão além dos 70 reais 
mensais de subsídio estatal por indivíduo. 

Patinho feio da infraestrutura, pois as 
obras não são vistosas e rendem pouco vo
to, o saneamento básico é a ponta desse 
iceberg. Estima-se que, a cada 1 real gasto 
em água e esgoto, 4 são economizados em 
serviços de saúde. Enquanto Ananindeua 
gastou 315 mil reais por 100 mil habitan
tes em internações por diarreia em 2011, 
Taubaté (SP), a mais bem avaliada entre 
as cem maiores cidades brasileiras, con
sumiu apenas 721 reais. Detalhe: o muni
cípio do Vale do Paraíba tem o melhor ín
dice de coleta de esgoto do País: 94,8%. Os 
dez piores municípios detêm índice de sa
neamento de até 30% e concentram 40% 
das internações. Nos dez melhores, a co
bertura supera 80%, acarretando em so
mente 2% de internos na rede de saúde. 

No conjunto das mazelas da infraes
trutura no Brasil, o saneamento está nas 
piores posições. Atualmente, apenas 46% 
dos brasileiros dispõem de esgoto coleta
do, resultado de um longo ciclo de falta 
de investimentos no setor, entre os anos 
1980 e 1990. O serviço só tem consegui
do avançar na média de 1% ao ano, desde 
meados da década passada. 

Ao contrário de outros serviços que pas
saram por abrangente processo de privati
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zação, um dos motivos que poderiam ser 
apontados é a falta de empenho do gover
no, que responde, segundo a Associação 
Brasileira de Infraestrutura e Indústrias 
de Base (Abdib), por 95% dos recursos. 

Desde 2007, quando o presidente Lula 
lançou as bases do Programa de Acelera
ção do Crescimento (PAC) e formulou a 
nova Lei do Saneamento, o governo fede
ral abriu as portas para um caminhão de 
dinheiro no setor. São 40 bilhões de reais, 
reforçados por mais 5 bilhões em 2012 
com o "PAC das Concessões". No dia 6 
de março, a presidenta Dilma Rousseff 
anunciou a liberação de mais 16,8 bilhões 
de reais para saneamento, com destino a 
cidades médias, em um pacote de 33 bi
lhões de reais, que também inclui gastos 
com mobilidade urbana. 

O Plano Nacional de Saneamento Bási
co (Plansab), que começou a ser formula
do em 2008 e, após uma longa novela de 
debates e audiências públicas, só deve ser 
oficializado em meados deste ano, tem a 
meta ambiciosa de despejar 270 bilhões 
de reais para zerar o déficit de saneamen
to até 2030. São tantas cifras que fica difí
cil saber quanto dinheiro público está de 
fato disponível para as obras. "Os núme
ros do governo são imbatíveis: nada bate 

com nada", ironiza Newton Azevedo, vi
ce-presidente da Abdib e experiente con
sultor na área de saneamento. Ele reco
nhece, contudo, que existe uma mudança 
de cenário. "O governo está visivelmen
te preocupado e vem chamando todos os 
agentes para conversar e saber como aju
dar. Sinto que, finalmente, houve uma 
quebra de paradigma no saneamento." 

A mudança reflete o que foi conquis
tado até aqui. Mesmo com a abundância 
de recursos, os resultados estão pioran
do ano após ano. Segundo monitora
mento do Trata Brasil até o fim de 2011, 
das 114 obras em andamento no País, so
mente 7% estavam prontas. Mais de 60% 
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encontravam-se paralisadas por proble
mas ambientais ou na prestação de con
tas. Nos cálculos da Abdid, o investimen
to em saneamento, que saltou de 4,6 bi
lhões de reais em 2003 para 8,8 bilhões 
em 2009, vem caindo a partir daí. Fechou 
em 7,9 bilhões em 2011, mesmo desempe
nho previsto para 2012. Neste ano, deve 
ser similar ao dos últimos exercícios. 

Para cumprir as metas do Plansab, o in
vestimento médio desde 2007 deveria ter 
sido de 12 bilhões de reais. Para recupe
rar o tempo perdido, essa conta já chega 
perto de 18 bilhões de reais. A Abdib vai 
mais longe: ocupando uma fatia de apenas 
0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), os 
recursos poderiam facilmente chegar 20 
bilhões de reais. "O fato é que, nesse rit
mo, a meta de 20 anos do governo vai che
gar a quatro décadas", prevê Edison Car
los, presidente do Instituto Trata Brasil. 

Mas, se há recursos, o que emperra a 
máquina do saneamento básico no Bra-

sil? "Esses 20 anos de paralisia podem ter 
comprometido nossa capacidade de plane
jamento e execução de projetos. Não for
mamos os técnicos e engenheiros necessá
rios para essa tarefa", estima o engenhei
ro ambiental Ricardo Moretti, professor 
da Universidade Federal do ABC (Ufabc). 

De fato, um dos maiores problemas 
apontados para o setor é a situação de qua
se indigência de especialistas nas prefeitu
ras, principalmente nos municípios com 
menos de 20 mil habitantes, onde o pro
blema é mais grave. Nas comunidades ru
rais, os índices de saneamento são próxi
mos a zero e 5% das moradias nem sequer 
dispõem de banheiro com fossa séptica. 

A falta de técnicos também esbarra na 
modelagem da gestão da água e do esgo
to no Brasil. Com as mudanças implemen
tadas na Lei n° 11.445, em 2007, ficou mais 
evidente o papel do município como res
ponsável pelo saneamento. A concessão 

cabe ao governo local, que tem a obriga
ção legal de apresentar planejamento mí
nimo para área - o que abre as portas pa
ra recursos federais -, mas permite a atu
ação de empresas privadas, estaduais, de 
capital misto e até mesmo consórcios in
termunicipais. Boa na teoria, a nova legis
lação, na prática, pulverizou a estrutura e 
trouxe poucos resultados em novos inves
timentos, no que Azevedo chama de "ato
mização de responsabilidades". 

A Abdib pretende apresentar nas pró
ximas semanas uma série de propostas 
ao governo federal. A primeira delas par
te da desburocratização. A legislação atual 
torna extremamente rígida a liberação de 
recursos pelo BNDES e pela Caixa, e de
ve ser revista para reduzir a morosidade 
nos investimentos. A segunda diz respei
to à organização do Estado. O saneamen
to está no "guiché" do Ministério das Ci
dades, mas é no Planejamento que estão 
os recursos do PAC e o diálogo com esta
dos e municípios. Para a entidade, os mi
nistérios precisam unir forças para cobrar 
dos governos locais mais ação, com a cria
ção de estímulos econômicos para a con
tratação de engenheiros, por exemplo. "A 
responsabilidade técnica não é do governo 
federal, mas é ele que precisa pressionar os 
governadores e prefeitos", diz Azevedo. 

A última proposta é criar, a exemplo do 
Bolsa Família, um grande cadastro de mu
nicípios, em três grupos: dependentes, in
dependentes e intermediários, que teriam 
níveis diferentes de prioridade nos repas
ses. Seria uma forma de minimizar o peso 
político nas decisões da União. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 18, n. 740, p. 40-42, 20 mar. 2013. 




