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A Fundação Getúlio Vargas (FGV) apresentou neste 
mês os resultados de sua última pesquisa, contratada 
pelo Instituto Trata Brasil, sobre os impactos sociais 
relacionados à falta de saneamento básico nas 12 
cidades que serão sede dos jogos da Copa do Mundo. 
De acordo com o presidente do Instituto Trata Brasil, 
Raul Pinho, para que a população dessas cidades tenha 
acesso a redes de esgoto, seriam necessários 
investimentos na ordem de 7 bilhões de reais e para 
coletar e tratar, 12 bilhões.  

“Nós vamos fazer estádios, viadutos, metrô, avenidas, toda uma infra-estrutura para 
receber a Copa, e não vamos investir em saneamento? Quer dizer, o Brasil vai ser 
mostrado lá fora com rios poluídos, praias sujas e crianças morrendo com dor de barriga, 
que é o que acontece até hoje? Essa foi a provocação que estamos fazendo para que não 
se esqueça do saneamento.” – diz ele.  

A classificação das cidades, conforme o acesso à rede de esgoto, é: Belo Horizonte 
(97,05%), 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%). 

Com 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, Natal e 
Cuiabá. Além disso, a pesquisa também constatou que o saneamento básico nas escolas é 
ainda pior do que nas moradias.  No Brasil, apenas 39% das instituições de ensino contam 
com rede de saneamento e coleta de esgoto. Belo Horizonte e São Paulo são, 
respectivamente, as duas cidades com melhor cobertura de rede de esgoto nas escolas, 
com 97% e 88,5%, reproduzindo a liderança na cobertura de rede de esgoto nas 
residências. 
   
Para Marcelo Neri, pesquisador da FGV, o baixo investimento em saneamento reflete em 
menor qualidade de vida da população, maior índice de mortalidade e menor 
desenvolvimento físico e intelectual, como por exemplo, menor estatura e menor peso 
corpóreo. 
  
Neri afirma que o grande destaque entre as cidades brasileiras é Salvador. “A capital 
baiana mostrou, nos últimos anos, que com a conscientização da população e boa gestão 
política é possível melhorar os índices de qualidade de vida por meio do investimento em 
saneamento básico”. A evolução da cidade, em particular entre 1998 e 2002, foi a mais 
significativa no acesso ao saneamento e Neri ressaltou que ainda há tempo para todas as 
cidades melhorarem seus índices de serviço de rede de esgoto. Já a cidade do Rio de 
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Janeiro foi uma das que menos evoluiu nos últimos anos.  

Alvos e flechas 

O Trata Brasil é uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) que tem 
como objetivo a mobilização pela universalização da coleta e tratamento de esgoto no 
Brasil. O presidente do Instituto ressalta a importância das pesquisas e relatórios sobre o 
tema, que subsidiam acordos e monitoramento dos recursos do PAC (Programa de 
Aceleração do Crescimento), da Caixa Econômica e do BNDES (Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico e Social), além de conversas com os ministérios, 
parlamentares envolvidos com a questão e empresários que não estejam cumprindo 
determinações legais.  

“A gente fala principalmente da coleta e tratamento de esgoto porque é uma agenda que é 
mais atrasada em termos de infra-estrutura. Fazemos uma cobrança permanente aos 
gestores e administradores municipais e estaduais. A universalização do saneamento no 
Brasil precisa de 270 bilhões de reais. O PAC está locando para o saneamento cerca de 10 
bilhões de reais [por ano], que já é uma quantidade enorme de dinheiro, mas a gente 
precisa de 270. Se continuar assim vamos precisar de 27 anos de PAC para que todo 
mundo tenha o serviço. Por isso a necessidade da continuidade das políticas públicas. Não 
é um governo que vai resolver esse problema do País. São, pelo menos, quatro, cinco 
governos, mantendo um índice de investimento como o que está sendo feito atualmente, 
que é pouco”, afirma Pinho.   

Segundo informações e dados da ABDIB (Associação Brasileira da Infra-Estrutura e 
Indústria de Base), o Brasil precisa de 160 bilhões por ano de investimento em todas as 
infra-estruturas, como energia, transporte, portos e telecomunicações. Só para o 
saneamento seriam necessários 13 bilhões. O projeto do Trata Brasil acompanha 79 
cidades brasileiras que tem acima de 300 mil habitantes. Além dos estudos já divulgados o 
Instituto contratou o IBOPE para fazer uma pesquisa de percepção da importância e da 
satisfação da população em relação à construção dos serviços de água e de esgoto, que 
será divulgada no dia 14/8 e está em fase final. 

Pinho diz que esta é uma pesquisa ampla e servirá para medir a condição social da 
população em termos de renda, de moradia, como se compara o serviço do saneamento 
com outros serviços e se existe, ou não, uma noção da qualidade dos serviços que são 
prestados e seus impactos. “Crianças ficam doentes, enfim. O nosso trabalho é de 
marcação, é informar a população sobre esses problemas, para que a gente valorize os 
investimentos e monitore os avanços por meio de um acompanhamento permanente em 
nível de governo, tanto federal quanto estadual e municipal. Isso é tudo que estamos 
falando com as nossas pesquisas com a FGV e o depoimento da população dessas cidades 
que são as mais impactadas.” 

  
Serviço: 

 
Acesse as pesquisas da OSCIP Trata Brasil no site: www.tratabrasil.org.br 

Dica de filme: O Saneamento Básico, longa-metragem de Jorge Furtado, aborda o 
tema de forma bem humorada, quando a população de uma cidade resolve se 
reunir para reclamar seus direitos junto ao poder público. Com Fernanda Torres, 
Wagner Moura, Camila Pitanga, Lázaro Ramos, Tonico Pereira e Paulo José. Clique 
aqui e confira o trailer.  
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