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Cuiabá apresenta um dos piores índices de saneamento básico, diz FGV  

(Não Assinado)

Cuiabá está entre as cidades com os piores índices de saneamento básico, entre as que vão sediar jogos da Copa do 
Mundo de 2014. Ela está ao lado de Manaus (AM) e Natal (RN), segundo pesquisa realizada pela Fundação Getúlio 
Vargas. Das três, a cidade do Amazonas é a que demanda o maior volume de investimentos, cerca de R$ 1 bilhão. Nesse
estudo, contudo, Mato Grosso é o único estado do Brasil que teve queda na taxa de acesso à rede geral de esgoto quando
comparados os números de 1992 e 2006.

A rigor, o quadro de saneamento básico no Brasil pode ser considerado crítico. Até por ser a cidade com o melhor 
atendimento neste quesito, Belo Horizonte precisará de quase R$ 72 mil para se adaptar, enquanto São Paulo e Rio de 
Janeiro, que também contam com uma farta distribuição de rede de esgoto, necessitam de R$ 834 mil e R$ 1,2 bilhão, 
respectivamente.

A pesquisa foi contratada pelo Instituto Trata Brasil, que defende que uma parte dos bilionários gastos que serão 
despendidos pelas esferas públicas para modernizar as cidades-sede do Mundial de Futebol de 2014 seja destinada ao 
saneamento básico. A princípio, os investimentos considerados gramourosos vão para obras em estádios, aeroportos e 
avenidas.

Com o atual ritmo de investimentos do país em saneamento básico, de R$ 10 bilhões por ano, o Brasil precisará de, ao 
            menos, 20 anos para conseguir universalizar o serviço à toda a população. De posse de um novo levantamento, que 

ouviu cerca de 5 mil pessoas sobre o assunto em todo o país, o instituto fez um mapeamento da situação e diz que a 
Copa do Mundo pode ser o catalisador para que, pelo menos as capitais que receberão jogos, possam melhorar as 
condições sanitárias oferecidas à população em um espaço de tempo menor.

"A expectativa é que em 20 anos a situação melhore no país, mas com a Copa podemos antecipar” - explicou Raul 
Pinho, presidente-executivo do Trata Brasil. “Se o Mundial deve ter investimentos de R$ 100 bilhões, achamos que 
apenas 7% desse valor, ou seja, R$ 7 bilhões, poderiam resolver a situação nas cidades-sede".

No levantamento do IBGE, analisado pelo Trata Brasil, a Capital de Mato Grosso é a 10ª com maior taxa, 52,67%. Belo 
Horizonte é a primeira do ranking, com 91,42% de população com acesso à rede de esgoto tratado. A capital de 
Rondônia, Porto Velho, está na outra ponta da lista, com apenas 8,24% de acesso da população à rede de esgoto. 

“Vamos ter um PAC para a Copa do Mundo, então cabe aos gestores destinarem ou não recursos para essas áreas. A 
obrigação é dos prefeitos das capitais", apontou o representante do Trata Brasil.

A maior parte dos moradores atendidos pela rede de esgoto está nas áreas urbanas. Os moradores das áreas rurais que 
não estão em aglomerados, como assentamentos, representam apenas 1% dos têm acesso à rede de esgoto. As maiores 
taxas de acesso ocorrem na área urbana (54,6%), área rural de extensão urbana (40,7%) e no núcleo de aglomerado rural 
(37,1%).


