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BH lidera ranking de acesso à água e esgoto  

(Não Assinado)

Belo Horizonte é a capital com maior acesso à água e esgoto, com 97,4% da população atendida. Por outro lado, é uma 
das capitais onde as contas de água e esgoto são mais caras. Por mês, em média, o belo-horizontino gasta R$ 10,95, 
contra uma média nacional de R$ 6,83. Estas são algumas das constatações de uma pesquisa realizada em parceria entre 
o Instituto Trata Brasil, Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
divulgado ontem, em São Paulo.
O estudo foi feito para demonstrar o desafio no quesito saneamento, para as 12 cidades que serão sedes da Copa do 
Mundo de 2014, no Brasil. 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 IBGE.
De acordo com a pesquisa, em segundo lugar no ranking nacional está São Paulo, com 88,52%. Entre as 12 sedes da 
Copa, a pior colocada na prestação desse serviço foi a capital do Rio Grande do Norte, Natal, que aparece na 21ª 
colocação, com 21,26% da população afirmando ter rede de esgoto.
Segundo o chefe do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Néri, o estudo mostra que é 
possível resolver o problema do saneamento nas cidades sede até o início da Copa de 2014, se os recursos disponíveis 
forem bem empregados. Ainda segundo ele, em Belo Horizonte, o maior desafio para os próximos anos é melhorar a 
coleta do esgoto nas cidades da Região Metropolitana, onde, de acordo com o estudo, a cobertura é de apenas 75%.
O professor destaca ainda que, nas cidades grandes, a solução recomendada é que o esgoto seja coletado e tratado. 
“Como no país 31,9% da população vive nas grandes metrópoles, é mais fácil criar as redes”, disse Marcelo Néri. Ainda

            de acordo com o pesquisador, a condição mínima de saneamento é a coleta. O segundo ponto a ser considerado é a 
universalização do tratamento do esgoto.
“Podemos citar como bom exemplo a cidade de Salvador, que é uma das cidades que vão sediar a Copa. Ela passou de 
43% para 88%, em dez anos, ou seja, dobrou em um curto espaço de tempo. Isso mostra que basta um planejamento”, 
ressalta o professor.
Acesso reduziu em Brasília e Natal
A capital baiana é a terceira no ranking. Por outro lado, em Brasília e Natal, o percentual da população atendida 
diminuiu. O motivo é o aumento da quantidade de habitantes, em especial em áreas de ocupação desordenada.
De acordo com o presidente do Instituto Trata Brasil, Raul Pinho, um levantamento feito sobre as cidades 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. 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%).
De acordo com o coordenador de monitoramento de qualidade de águas da Copasa, Fernando Jardim, o maior desafio de
BH, antes da Copa, é aumentar a cobertura nos municípios da Região Metropolitana e integrá-los à rede de coleta. “A 
Copasa tem feito um trabalho de aumentar a rede, tanto de coleta quanto de abastecimento, mas não temos controle em 
cidades que contam com sistemas de abastecimento próprio, como é o caso de Santa Luzia e Ribeirão das Neves”, 
afirmou.
O próximo passo da Copasa, de acordo com o especialista, é a ativação da segunda etapa da Estação de Tratamento de 
Esgoto do Córrego do Onça, o que deve acontecer até o final deste mês. Com o tratamento secundário, melhora a a 
qualidade da água.


