
Fundação Getulio Vargas Tópico:                           IBRE
                        25/11/2009 Impacto: Cm/Col: Positivo  0
                        Imirante.com - MA Editoria: Pg: São Luís Online

Déficit de água e esgoto é alto em São Luís  

(Não Assinado)

SÃO LUÍS - Estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) afirma que 42,03% da população de São Luís não 
têm acesso à rede de coleta de esgoto e que 21,17% dos moradores da capital não são assistidos por serviços de 
abastecimento de água, ou seja, aproximadamente 419 mil pessoas no município não possuem acesso à rede de esgoto e 
216 mil ainda vivem sem água tratada.

Os dados foram divulgados ontem em São Paulo e fazem parte do estudo "Trata Brasil: a falta que o saneamento faz", 
realizado com base nos microdados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao ano passado. O estudo foi coordenado pelo diretor do Centro de Políticas 
Sociais (CPS) da entidade, Marcelo Néri.

Segundo os dados da FGV, mesmo diante do grande número de ludovicenses que não tinham acesso à rede de esgoto em
2008, houve uma redução drástica nos números entre 2006 e o ano passado. Pelos dados da Fundação Getúlio Vargas, o
déficit no acesso à rede de esgoto em São Luís teve diminuição de 14,98% neste período. Nos últimos 12 anos, a 
redução dessa defasagem foi, em média, de 3,5%. "Esse salto pode ser creditado à criação do Ministério das Cidades em
2003 e da entrada em operação da nova lei do Saneamento Básico", afirma o estudo da FGV.

            

Ainda de acordo com os números, a capital maranhense aparece em uma posição intermediária no ranking das capitais 
brasileiras. Das 26 capitais, além do Distrito Federal, São Luís é a 11ª cidade com a maior rede de coleta de esgoto do 
país e a segunda do nordeste. O menor déficit de acesso à rede de esgoto está em Belo Horizonte (MG), onde apenas 
2,59% da população não apresentam esse tipo de serviço. Macapá (AP), Porto Velho (RO) e Teresina (PI) são as cidades
com os maiores déficits em sua rede de esgoto.

Assim como na rede de esgoto, o número de pessoas em São Luís sem serviços de água encanada tem diminuído a cada 
ano, conforme os dados da FGV. Somente entre 2007 e 2008, houve uma redução de 18% no percentual. Em 2007, 
apenas 66,27% dos moradores de São Luís tinham acesso à rede regular de água. No ano passado, esse percentual já era 
de 78,83%.

Entre as capitais, Belo Horizonte (MG) é a cidade com o maior nível de cobertura de água, com base nos dados do 
IBGE. Rio Branco (AC), Porto Velho (RO), Macapá (AP) e Manaus (AM) são as capitais com menor percentual de 
cobertura de água no Brasil. Em Rio Branco, apenas 48,81% das pessoas têm acesso à rede de água; em Manaus, 
72,34%.

Os números da FGV mostram ainda que a falta de abastecimento de água e esgoto é um problema que se reflete 
igualmente nas escolas da capital. Isso porque 77,33% dos colégios de São Luís não usam água encanada e 44,04% não 
detêm sistema de abastecimento de esgoto. Além disso, em 96,8% das escolas não há coleta regular de lixo.


