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Desafio do saneamento  

(Não Assinado)

O estudo divulgado nesta quinta-feira, elaborado em parceria pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio 
Vargas e pela organização não-governamental Trata Brasil, com base em dados do Sistema Nacional de Informação 
sobre Saneamento do Ministério das Cidades, mostra uma vez mais a face desafiante dos problemas existentes nesse 
setor, ao revelar que menos de metade da população brasileira (49,44%) dispõe de rede de esgoto que lhe assegure o 
indispensável acesso à estrutura de Saneamento básico.

O referido estudo, lastreado também em dados extraídos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2007, 
mostra, significativamente, o que confere maior nitidez à extensão e aos contornos de tal desafio, que o percentual de 
pessoas com acesso ao Saneamento é muito inferior ao dos que dispõem de rede de água encanada (81,11%), à coleta de
lixo (86,79%) e ao fornecimento de energia elétrica (98,18%).

A partir da avaliação do quadro que a esse respeito se delineia, em números tão eloquentes, o pesquisador Marcelo Néri,
chefe do Centro de Políticas Sociais, vinculado ao Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da FGV, considera que o 
Saneamento é um problema que o país não conseguiu ainda resolver. Por isso mesmo, e a seu ver, a questão deveria ser 
uma das prioridades nas políticas públicas, pelo impacto negativo que a falta de Saneamento básico provoca na 

      qualidade de vida de tantas pessoas, colocando-as abaixo de condições minimamente exigíveis.       

A falta de Saneamento - lembra ele - implica pior desenvolvimento humano em todas as dimensões, em particular na 
saúde, roubando a vida de crianças, principalmente de um a seis anos de idade, além de consequencias futuras para 
aqueles que sobrevivem às doenças daí provenientes.

A falta de Saneamento - como assinalou ainda - inibe o desenvolvimento físico e intelectual das pessoas, e só será 
resolvido, portanto, com vontade política e mobilização social. Não é só dinheiro. Dinheiro é importante, mas, 
fundamentalmente, é gestão. Para isso, a população tem de ser conscientizada, até para perceber que a falta de 
Saneamento não é só o cheiro, não é só a coceira, é doença.

Outro dado considerado alarmante, fruto de pesquisa feita em 79 cidades brasileiras com mais de 300 mil habitantes, é o 
de que apenas 39,27% das escolas dispõem de instalações de esgoto adequadas.

Afiguram-se, pois, bastante desfavoráveis, os indicadores sociais em referência às insuficiências da infraestrutura de 
Saneamento básico do país, cumprindo, assim, que a mobilização ocorra em todos os níveis e resulte, de fato, como a 
realidade nacional nesse tocante requer, na correção de desequilíbrios e descompassos que infelizmente se acumularam e
agravaram ao longo de muitas décadas. Isto, com vistas a reverter a deterioração das condições de vida da população, do 
que é exemplo dramático a existência ainda, em tantas aglomerações urbanas e sobretudo na periferia de regiões 
metropolitanas, das chamadas valas negras, ou esgotos a céu aberto, focos de moléstias que colocam em risco a saúde e 
a própria vida dos habitantes dessas áreas.


