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POR QUE INFRA-ESTRUTURA NÃO PROVOCA INTERESSE AOS INVESTIDORES ?  

(Não Assinado)

Esgoto não chega à metade dos brasileiros 

O grande gargalo para o desenvolvimento brasileiro ainda está relacionado às necessidades básicas. A taxa de cobertura 
de rede de esgoto no país é de 49,44%. Isso significa que, menos da metade da população tem direito a saneamento 
básico. Na região metropolitana, o indicador corresponde a 67,46%. Os dados são do estudo realizado pelo Instituto 
Trata Brasil e junto com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgado nesta quinta-feira. 

O levantamento é baseado na Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar (Pnad) de 2007, elaborada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "Enquanto pensamos em um computador por habitante, o problema é 
maior. Deveríamos pensar em um banheiro decente por família", reclamou o chefe do Centro de Políticas Sociais da 
FGV, Marcelo Neri. 

Os piores 

A pesquisa demonstra que os serviços de esgoto sempre são piores percebidos pela população com relação aos outros 
diferentes serviços públicos. Enquanto a taxa de cobertura de esgoto é de 49,55%, no Brasil, a de água canalizada é de 
81,11%, lixo coletado 86,79% e eletricidade é de 86,79%. 

"A coleta de esgoto é muito pior que a coleta de lixo e o acesso às redes de água e eletricidade. E, na verdade, os níveis 
de tratamento de esgoto, que são os que garantem o manejo correto dos dejetos, ainda estão muito abaixo. O problema 
de saneamento é um verdadeiro buraco para o Brasil, e o país não consegue resolver", ressaltou Néri, durante a 
apresentação. Segundo o estudo, as cidades brasileiras melhoraram em 14% os serviços referentes a esgotos e 5% no 
tratamento entre os anos de 2003 e 2007. 

Entre 79 cidades brasileiras com mais de 300 mil habitantes, Franca, no interior paulista, é a que oferece à população o 
melhor serviço de saneamento básico disponível. Sete das dez cidades que apresentaram os melhores números no 
atendimento de saneamento para sua população ficam em São Paulo. As dez primeiras colocadas são Franca (SP), 
Uberlândia (MG), Sorocaba (SP), Santos (SP), Jundiaí (SP), Niterói (RJ), Maringá (PR), Santo André (SP), Mogi das 
Cruzes (SP) e Piracicaba (SP). 

Entre as cidades com piores serviços de saneamento básico, quatro estão localizadas no Estado do Rio de Janeiro: São 
Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti. Também fazem parte da lista as capitais de Rondônia 
(Porto Velho), do Pará (Belém) e do Amapá (Macapá) e as cidades de Cariacica, no Espírito Santo, Jaboatão dos 
Guararapes, em Pernambuco, e Canoas, no Rio Grande do Sul. 

            
A capital paulista conta com a segunda maior rede de coleta de esgoto entre as 12 capitais que irão sediar a Copa do 
Mundo de 2014. No município de São Paulo, 88,52% da população afirma que têm acesso à rede de esgoto. A cidade 
fica abaixo de Belo Horizonte (MG), que registrou índice de 97,05% em 2007. 

Topo da lista 

Na avaliação de Néri, Belo Horizonte e São Paulo a ficaram no topo da lista de coleta de esgoto devido à gestão do que 
a recursos. Na terceira colocação do ranking está Salvador, com 87,77%; Rio de Janeiro, com 83,73%; Brasília, com 
80,17%; Curitiba, com 79,37%; Fortaleza, com 54,62%; Porto Alegre, com 49,29%; Recife, com 47,12%; Cuiabá, com 
41,21%; Manaus, com 34,98%; e Natal, com 21,26%. 

Para o presidente do Instituto Trata Brasil, Raul Pinho, a Copa do Mundo, que será realizada no Brasil em 2014, é uma 
oportunidade para a ampliação dos investimentos em saneamento no País. "Levantamento rápido em cima das cidades 
sede da Copa mostra que investimentos da ordem de R$ 7 bilhões seriam suficientes para sanar o problema do 



saneamento nessas cidades. Cerca de R$ 100 bilhões serão gastos com a Copa no país. Seriam apenas 7% desse total", 
afirmou Pinho. No Brasil como um todo, o investimento necessário para cobrir o déficit de saneamento soma R$ 270 
bilhões. 

Escolas 

A pesquisa também mostra que, dentre cerca de 200 mil escolas brasileiras, somente 39,27% têm rede de esgoto 
sanitário. Com relação a outros serviços, a realidade é bem diferente: 62,25% das escolas têm rede de água; 87,65% 
contam com energia elétrica e 61,11% fazem coleta periódica de lixo. "O saneamento é o esgoto das estatísticas sociais. 
E isso traz consequências sérias para o país, com pessoas que deixam de trabalhar, crianças que perdem aula, crianças 
que morrem. A principal vítima da falta de saneamento básico são as crianças", afirmou Néri. 

A falta de saneamento básico é um dos motivos que levou 5,92% de estudantes até 17 anos terem deixado de realizar 
quaisquer atividades habituais por motivo de saúde. Segundo o professor da Fundação Getúlio Vargas, 12% é o aumento
na chance de quem não tem esgoto em casa ter faltado o trabalho nos últimos 15 dias. Além disso, a ausência de esgoto 
faz crescer em 22% o risco de crianças morrerem antes de completar seis anos. 

Pessoas sem rede de esgoto têm ainda cerca de 2 centímetros de estatura a menos que pessoas que têm acesso a esgoto. 
"A falta de saneamento implica pior desenvolvimento humano em todas as dimensões, em particular na saúde. A falta de
saneamento rouba a vida e mata crianças, principalmente de um a seis anos de idade e também traz consequências 
futuras para aqueles que sobrevivem às doenças do saneamento", disse Néri.


