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A euforia pela escolha das 12 cidades brasileiras que serão sede dos jogos da Copa do 
Mundo de 2014, especialmente Cuiabá pela acirrada disputa com Campo Grande, é quase 
coisa do passado, embora ainda deixe aquela pontinha de orgulho. Agora é hora de 
arregaçar as mangas, trabalhar e, acima de tudo, levantar os problemas e planejar o futuro 
para garantir a realização deste grande evento. 

Assim como transporte e segurança, não há dúvida de que infraestrutura é um ponto 
crucial, especialmente porque a maioria das cidades brasileiras ainda enfrentam problemas 
graves nesta área. Ontem a Fundação Getúlio Vargas e o Instituto Trata Brasil divulgaram 
uma pesquisa inédita apontando os impactos sociais da falta de esgoto nessas cidades e 
chegou à conclusão de que serão necessários investimentos da ordem de R$ 6,7 bilhões 
para universalizar a rede de esgoto nas doze cidades-sede e oferecer Saneamento básico 
adequado a atletas, visitantes e também aos moradores. O estudo aponta dados 
assustadores, tais como o de que no Brasil apenas 39% das escolas contam com rede de 
coleta de esgoto. 

Entre as 12 cidades escolhidas, Belo Horizonte é a que tem o maior percentual de acesso à 
rede de esgoto, 97,05%, seguida de São Paulo (88,52%), Salvador (87,77%), Rio de 
Janeiro (83,73%), Brasília (80,17%), Curitiba (79,37), Fortaleza (54,62%), Porto Alegre 
(49,29%), Recife (47,12%), Cuiabá (41,21%), Manaus (34,98%) e Natal (21,26%). 

Indiscutivelmente, a falta de Saneamento básico em larga escala está diretamente 
relacionada à presença de doenças infecciosas e parasitárias, sobretudo em crianças de 1 a 
4 anos, e se reflete em menor qualidade de vida, maior índice de mortalidade e menor 
desenvolvimento físico e intelectual, como, por exemplo, menor estatura e menor peso 
corpóreo. 

Esse quadro influencia diretamente no cotidiano das pessoas. Em relação à população que 
deixou de realizar quaisquer de suas atividades habituais por motivo de saúde, incluindo 
trabalho e estudo, lideram o ranking Porto Alegre (8,59%), Natal (8,47%) e Cuiabá 
(8,19%). 

Cuiabá, como se vê, tem menos de 50% de acesso à rede de esgoto e está entre as 
finalistas. Portanto, está mais do que na hora de deixar as comemorações de lado e colocar 
as mãos, literalmente, à obra. 
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