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Entre as 10 primeiras  

Gazeta de Piracicaba – Noticias – 07/07/2009 

Saneamento básico Ranking de Oscip mostra Piracicaba entre as dez cidades em qualidade de serviços 
disponíveis 

Piracicaba ficou em 10º lugar no ranking que classifica os municípios que oferecem o melhor serviço de 
saneamento básico disponível no país. A pesquisa foi divulgada pela Oscip “Instituto Trata Brasil” e 
feita com as 79 maiores cidades brasileiras - que têm população acima de 300 mil habitantes. Franca 
ficou em primeiro lugar nos estudos, que acompanham a evolução dos serviços nos municípios desde 
2003. 
 
Piracicaba subiu seis posições em relação a 2006 (último ano antes da atual classificação), quando 
ocupava a 16ª posição, mas perdeu uma em relação a 2005, ano em que obteve o 9º lugar. 
 
O resultado é fruto principalmente do índice de atendimento do município em relação à água e ao 
esgoto. Piracicaba tem uma rede que atinge 99% (água) e 98% (esgoto) da população. O estudo é 
baseado nos dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, do Ministério das Cidades, 
que mostra um avanço de 14% em melhorias referentes a esgotos e 5% em tratamentos, entre 2003 e 
2007.  
 
Os pesquisadores apontam, no entanto, que os números ainda são insuficientes em nível nacional, 
principalmente por conta da coleta de esgoto, ainda incipiente em grande parte do Brasil, com pior 
quadro no comparativo com a coleta de lixo ou rede de água e eletricidade. Sete das 10 cidades que 
apresentaram os melhores números em saneamento para população ficam no Estado de São Paulo. 
Entre as que ficaram com os piores serviços de saneamento, quatro estão no Rio de Janeiro. 
 
NÚMERO 
 
79 municípios fizeram parte da pesquisa sobre saneamento. 
 
Soma de diversos fatores 
 
O estudo considerou população total atendida com água tratada e com rede de esgoto; tratamento de 
esgoto por água consumida; índice total de perda de água tratada, o que demonstra a eficiência do 
operador, calculado com base nos volumes totais de água produzida e de água faturada, tarifa média 
praticada nos serviços, que corresponde a relação entre a receita operacional direta do prestador do 
serviço e o volumes faturados de água e de esgoto na cidade, além do volume de investimentos em 
relação à geração de caixa dos sistemas, compreendendo a arrecadação sem despesas operacionais. O 
resultado final calcula a posição de cada cidade em cada indicador. 

http://www.gazetadepiracicaba.com.br/conteudo/mostra_noticia.asp?
noticia=1641867&area=26050&authent=08C8CBCF7460437989FCDB6711024E  
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