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Natal é a cidade-sede da Copa de 2014 com pior serviço de esgoto, diz estudo  

DN Online – Noticias – 02/07/2009 

Entre as 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, Natal é a que apresenta a pior cobertura de rede 

de esgoto. A constatação vem da pesquisa feita pelo Instituto Trata Brasil e pela Fundação Getulio 

Vargas (FGV), divulgada nesta quinta-feira (2), 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, considerando Belo Horizonte como a melhor cobertura. Em segundo lugar, veio São Paulo, 

com percentual de 88,52%. Natal, que aparece na 21ª colocação no ranking de capitais, teve 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.  

 

Natal  

A Caern divulgou em nota oficial, nesta quarta-feira (1), que obteve do Ministério das Cidades parecer 

favorável à liberação de mais R$ 228 milhões para ampliação das obras de coleta e tratamento de 

esgotos na capital. A Carta Consulta para o financiamento já foi pré-habilitada pelo Ministério, segundo a 

Companhia, e, no próximo dia 9, uma equipe da Caern estará em Brasília para discutir detalhes das 

obras. Somados aos R$ 323,7 milhões que já estão sendo investidos pelos governos do Estado e 

federal, os investimentos em Natal totalizam R$ 551,7 milhões, verba suficiente, de acordo com a 

Companhia, para o tratamento e coleta de 100% dos esgotos coletados na zona sul e mais da metade 

da zona norte.  

A Caern informou, ainda, que estão em andamento obras de esgotamento sanitário nos bairros de Mãe 
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Luiza, Capim Macio, Ponta Negra, Morro Branco, Nova Descoberta, Candelária, Planalto, Felipe 

Camarão, Bom Pastor, Cidade Nova, Guarapes, Redinha e Nossa Senhora da Apresentação. “Nunca se 

investiu tanto em saneamento básico como vem sendo investido nos últimos seis anos. Em todo o 

Estado, os investimentos em obras de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos somam 

mais de R$ 650 milhões e devem chegar a R$ 878 milhões com os novos recursos que serão liberados 

pelo Ministério das Cidades”, destaca o diretor, Walter Gasi.  

http://www.dnonline.com.br/ver_noticia/12448/  
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