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Saneamento básico? 
Gazeta de Alagoas - AL - Opinião - 05/07/2009  
Em estudo divulgado na semana passada, traduzindo pesquisas sobre o sistema de 
Saneamento das cidades brasileiras com mais de 300 mil habitantes, Maceió amargou um 
lamentável 65º lugar. 
Foram 79 as cidades classificadas como maiores de 300 mil moradores e as dez primeiras 
urbes nesse ranking revelam uma supremacia do Saneamento no Estado de São Paulo, 
que cravou sete municípios na lista. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná registraram, 
cada um, uma cidade entre a dezena melhor situada. 
Das dez cidades com melhor Saneamento no Brasil nenhuma é capital. A dezena mais 
saneada é composta por: Franca (SP), Uberlândia (MG), Sorocaba (SP), Santos (SP), 
Jundiaí (SP), Niterói (RJ), Maringá (PR), Santo André (SP), Mogi das Cruzes (SP) e 
Piracicaba (SP).  
No tocante às capitais, a melhor situada é Curitiba (PR), que ficou em 11º lugar, seguida 
em marcha batida por Brasília, Belo Horizonte e Goiânia. São Paulo dá o ar de sua graça na 
21ª posição, e o Rio de Janeiro ficou no 36ª lugar. 
Dentre as cidades nordestinas, a melhor posicionada é Campina Grande (24ª), enquanto 
Fortaleza (26ª) é a capital nordestina menos ruim na listagem. 
O estudo é assinado pela Trata Brasil, uma Oscip dedicada às questões do Saneamento, e 
as detalhadas análises, consubstanciadas por dados estatísticos objetivos, confirmam a 
precariedade generalizada em todo Brasil no tocante ao Saneamento público. 
A pesquisa comprova que “a coleta de esgoto é muito pior que a coleta de lixo e o acesso 
às redes de água e eletricidade. O problema de Saneamento é um verdadeiro buraco para 
o Brasil, e o país não consegue resolver”, segundo a análise dos técnicos. Análise acertada, 
confirmando resultados recorrentes de pesquisas anteriores. E, infelizmente, pouco se nota 
de preocupação das autoridades com esse crônico problema que compromete o futuro 
brasileiro.  
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