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Uma avaliação dos serviços ambientais nas cidades brasileiras  

(NÃO ASSINADO)

Os dados foram apresentados pelo Instituto Trata Brasil que, em junho, finalizou em parceria com o Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento (SNIS)

São produzidos, em média, 8,4 bilhões de litros de esgoto por dia no Brasil, dos quais 5,4 bilhões não recebem nenhum 
tratamento pelas empresas responsáveis. Ou seja, são tratados apenas 36% do esgoto gerado nos municípios brasileiros. 
O restante é despejado no meio ambiente, contaminando o solo, os rios, mananciais e as praias de todo o País, causando 
um prejuízo devastador à fauna e a flora, além dos riscos à saúde da população.

Os dados foram apresentados pelo Instituto Trata Brasil que, em junho, finalizou em parceria com o Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento (SNIS), base de dados consultada, um estudo que avalia os serviços de saneamento 
básico, prestados nas 79 cidades mais populosas do Brasil.

Segundo Raul Pinho, presidente do Trata Brasil, o primeiro passo do levantamento, iniciado em 2003, foi detectar o 
nível de cobertura de água e o volume de esgoto gerado pela população em cada uma dessas cidades. Depois dessa 
análise, foram avaliados indicadores relacionados à oferta dos serviços, à eficiência dos operadores – municipais, 
estaduais e privados -, a política tarifária praticada e os investimentos feitos no período. Para cada indicador, o estudo 
estabeleceu um ranking, ano a ano, de evolução dos serviços nessas 79 localidades.

A análise 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 à 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 estudo revelou que entre os anos de 2003 e 2007 houve um avanço de 14% no atendimento de esgoto nas cidades 
observadas e de 5% no tratamento. Ainda assim são despejados no meio ambiente todos os dias 5,4 bilhões de litros de 
esgoto sem tratamento algum, gerados nessas localidades, contaminando solo, rios, mananciais e praias do País, com 
impactos diretos à saúde da população. 
A constatação do Instituto Trata Brasil é que o Brasil conseguiu melhorar o alcance da prestação dos serviços de coleta e
de tratamento de esgoto com a retomada dos investimentos no setor, desde a criação do Ministério das Cidades, em 
2003, mas não avançará sem o engajamento das prefeituras.

Saneamento Ambiental no Ceará - De acordo com a Supervisora de Planejamento Físico da Companhia de Água e 
Esgoto do Ceará (Cagece), Liana Brandão, Fortaleza possui 51,68% (dez/2008) de área saneada. Índice baixo em relação
a Belo Horizonte, que possui 97,05%. Mas houve uma melhora considerável desde 1998, quando o índice era de apenas 
27,7%.

      Dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV), mostra a capital cearense como nona colocada no ranking brasileiro de       
saneamento ambiental. Em relação à coleta de esgotos nas escolas, Fortaleza aparece em 11a colocação, com 74,07% 
(2007) das escolas atendidas, atrás de outras capitais nordestinas como Salvador (91,6%) e Aracajú (85,6%).

Na esfera estadual, o Governo, em parceria com a Cagece, realiza o Projeto São José, que prevê abastecimento de água 
tratada às comunidades cearenses em meio rural, que possuam entre 50 e 250 famílias.
No primeiro semestre de 2009, foram investidos R$ 7,6 milhões para a conclusão de 95 obras em 63 municípios, 
assentando mais de 167 mil metros de rede por meio de 1.895 ligações prediais com o hidrômetro. Cerca de 12 mil 
pessoas estão sendo atingidas pelo projeto.
Em junho, a empresa entregou novos sistemas de água para 22 municípios. O total orçado para a entrega foi de R$ 
2.282.598,72. Os municípios beneficiados foram: Alto Santo, Ararendá, Baturité, Bela Cruz, Cariús, Crato, Guaraciaba 
do Norte, Independência, Ipueiras, Iracema, Itapipoca, Itarema, Juazeiro do Norte, Monsenhor Tabosa, Novo Oriente, 
Porteiras, Quiterianópolis, Santana do Acaraú, Tabuleiro do Norte, Tejuçuoca, Ubajara, Viçosa do Ceará. 
De acordo com a Cagece, todas as obras finalizadas são entregues para a gestão do Sistema Integrado de Saneamento 
Rural (Sisar).

Coleta e Tratamento de Esgoto



As 10 melhores e as 10 piores

Melhores resultados
1o Franca (SP)
2o Uberlândia (MG)
3o Sorocaba (SP)
4o Santos (SP)
5o Jundiaí (SP)
6o Niterói (RJ)
7o Maringá (PR)
8o Santo André (SP)
9o Mogi das Cruzes (SP)
10o Piracicaba (SP)

Piores resultados

70o Macapá (AP)
71o Canoas (RS)
72o S.João de Meriti (RJ)
73o Jaboatão dos Guararapes (PE)
74o Belém (PA)
75o Cariacica (ES)
76o Porto Velho (RO)
77o Nova Iguaçu (RJ)
78o Duque de Caxias (RJ)
79o São Gonçalo (RJ)


