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Só 39% das escolas têm saneamento  

Estudo feito em 79 cidades brasileiras revela condições sanitárias precárias na maioria das instituições

Apenas 39,27% de mais de 198 mil escolas do Brasil têm rede de esgoto sanitário, segundo estudo divulgado ontem, em 
São Paulo, pelo Instituto Trata Brasil e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O trabalho, que se baseou no Censo 
Escolar de 2007, do Ministério da Educação, levou em consideração 79 cidades brasileiras com mais de 300 mil 
habitantes. As informações são da Agência Brasil.

Curitiba aparece em uma situação bem mais confortável, com 95,54%. A cidade ocupa a sexta posição entre as que têm 
melhor atendimento sanitário nas escolas, ficando atrás de Belo Horizonte, São Paulo, Vitória, Rio de Janeiro e Porto 
Alegre. “As principais vítimas da falta de saneamento básico são as crianças”, afirma o pesquisador Marcelo Néri, chefe
do Centro de Políticas Sociais, vinculado ao Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da Fundação Getúlio Vargas. 
Segundo o estudo, 62,25% das escolas têm rede de água; 87,65% contam com energia elétrica e 61,11% fazem coleta 
periódica de lixo.

A falta de saneamento básico pode ser uma das explicações para os 5,92% de estudantes, até 17 anos, terem deixado de 
realizar quaisquer atividades habituais por motivo de saúde. “A falta de saneamento implica pior desenvolvimento 

      humano em todas as dimensões, em particular na saúde. Rouba a vida e mata crianças, principalmente de 1 a 6 anos de       
idade, e também traz consequências futuras para aqueles que sobrevivem às doenças do saneamento”, diz Néri.

Copa do Mundo

Entre as 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, Belo Horizonte é a que apresenta a melhor cobertura de rede de 
esgoto. De acordo com a pesquisa divulgada ontem, 97,07% da população da capital mineira afirmou ter acesso à rede 
de esgoto em 2007. Em segundo lugar, veio São Paulo, com 88,52%. Em Curitiba, a taxa é de 79,37%. A mais mal 
colocada foi Natal, no Rio Grande do Norte, com 21,26% da população afirmando ter rede de esgoto.

Para Marcelo Néri, ainda é possível resolver os problemas da falta de saneamento básico nas cidades onde serão 
disputados jogos da Copa do Mundo de 2014: “Salvador é exemplar nesse aspecto. É uma das sedes da Copa e passou 
de 43% para 88% em dez anos”, afirma. A capital baiana é a terceira no ranking.

O presidente do Instituto Trata Brasil, Raul Pinho, informou que um levantamento feito sobre as cidades-sede da Copa 
no Brasil mostrou que R$ 7 bilhões seriam suficientes para resolver os problemas de saneamento dessas localidades, o 
que está previsto nos investimentos para o evento. “Temos que aproveitar o momento para antecipar essa meta do 
governo federal”, afirma Pinho.


