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Natal é a cidade-sede da Copa de 2014 com pior serviço de esgoto, aponta Fundação Getúlio Vargas  

(NÃO ASSINADO)

Legenda: Esgoto a céu aberto na comunidade do Paço da Pátria, na zona Leste de Natal, virou uma espécie de 
cartão postal 

Entre as 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, Belo Horizonte é a que apresenta a melhor cobertura de rede de 
esgoto, revela pesquisa feita pelo Instituto Trata Brasil e pela Fundação Getulio Vargas (FGV), divulgada ontem, em 
São Paulo. O estudo levou em conta a percepção das pessoas sobre a prestação de serviços públicos e é baseado na 
Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar (Pnad) de 2007, elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). De acordo com a pesquisa, 97,07% da população da capital mineira afirmou ter acesso a rede de 
esgoto em 2007. Em segundo lugar, veio São Paulo, com percentual de 88,52%. Entre as 12 cidades-sede da Copa, a 
mais mal colocada na prestação desse serviço foi a capital do Rio Grande do Norte, Natal, que aparece na 21ª colocação 
no ranking de capitais, com 21,26% da população afirmando ter rede de esgoto.

Segundo o chefe do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas, 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. É possível 
melhorar, embora sem chegar a 100%, até porque essas capitais já estão num nível de desenvolvimento melhor que 
outras”, afirmou. 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. De 
acordo com Pinho, a previsão de investimentos para a Copa é de R$ 100 bilhões em construção civil, R$ 10 bilhões na 
construção de estádios e R$ 7 bilhões em saneamento. "Temos que aproveitar o momento para antecipar essa meta do 
governo federal”, afirmou Pinho. Ele ressaltou, no entanto, que a questão do saneamento básico no país só será 
totalmente resolvida em 20 anos.

A pesquisa revela ainda que apenas 49,44% da população brasileira têm rede de esgoto – número muito inferior aos da 
rede de água encanada (81,11%), de lixo coletado (86,79%) e de eletricidade (98,18%).

“Somos sede da Copa do Mundo, o Rio de Janeiro quer ser sede das Olimpíadas. E temos que fazer nosso dever de casa.
      Para ter a imagem da falta de saneamento basta ir à mais rica [cidade] do Brasil [São Paulo], onde há imagens do século       

19 em pleno século 21. É o passado que vai nos assombrando, vai tirando a vida de nossas crianças, vai diminuindo o 
potencial dessas pessoas e do país”, afirmou Marcelo Néri. 

Enquanto isso...
A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), em parceria com a Agência Reguladora de 
Saneamento Básico de Natal (Arsban), quer ampliar o trabalho de educação ambiental que já vem sendo realizado pela 
empresa. Esta semana, técnicos das duas instituições estiveram reunidos para discutir a elaboração do Plano de 
Educação Sanitária e Ambiental, que deve ser implantado ainda este semestre nas comunidades e escolas da capital 
potiguar. A idéia da parceria é decorrente do grande volume de obras de saneamento na cidade que vai duplicar a coleta 
e tratamento dos esgotos até 2010.

Apesar do trabalho de educação ambiental adotado pela Caern há vários anos na capital e interior, através da Gerência 
de Qualidade do Produto e Meio Ambiente (GQM), ser uma rotina, a parceria com a Arsban vai intensificar as ações em
comunidades da capital. O foco do trabalho é a preservação dos mananciais como rios e lagoas, uso racional da água e 
principalmente os cuidados com as instalações dos esgotos sanitários. 

A educação ambiental vai preparar a população para o uso consciente das instalações sanitárias, evitando ligações 
clandestinas. Essas ligações de esgotos em tubulações de águas pluviais e, ao inverso, água de chuva em tubulações de 
esgotos, anulam todo trabalho, obstruindo e devolvendo a sujeira para o próprio ambiente onde é coletado. Para 
transmitir as mensagens educativas, a Caern vai utilizar os recursos que a empresa já dispõe, como grupo de teatro, 
mamulengos e palestras com áudio-visuais, além de outros recursos que estimulem o aprendizado e atenção dos 
espectadores. 

INVESTIMENTOS
O Governo do Estado vem priorizando o saneamento ambiental porque a cada real investido são economizados R$ 4,00 



em saúde pública, conforme dados da Organização Mundial de Saúde. Como resultado dessa visão, estão sendo 
aplicados R$ 650 milhões com a coleta e tratamento de esgotos além de ampliar e melhorar a qualidade da água em 
algumas localidades do Rio Grande do Norte..

Em 2010, o Governo do Estado vai entregar à população do RN, 40% de coleta e tratamento de esgotos. Hoje, a área 
que dispõe de esgoto coletado em todo o Estado é de 22%. Na capital, este índice subirá de 33% para 60%, chegando a 
85% de toda a zona Sul. Também será entregue a Estação de Tratamento de Esgotos Central, no Baldo, onde serão 
tratados dejetos de 21 bairros de Natal, alguns desses em fase de conclusão.


