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Brasil tem maioria da população com acesso a esgoto  

(NÃO ASSINADO)

Mas nível de saneamento é péssimo em algumas capitais, indica Intituto Trata Brasil
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Belo Horizonte, Salvador e São Paulo são 
as capitais com melhores condições

Pesquisa realizada pelo Instituto Trata 
Brasil, organização que promove o 
saneamento básico no País, indica que, pela
primeira vez, o número de brasileiros 
atentidos pela rede de esgoto é superior ao 
dos que não têm acesso ao serviço.

Por outro lado, os dados do balanço 
mostram que algumas capitais estão com 
níveis péssimos de saneamento, como 
Macapá, no Amapá, onde 96,7% da 

            população não têm rede de esgoto. Ou 
Porto Velho, em Rondônia, com 94% dos 
moradores sem esgoto.

No geral, aponta a pesquisa, 49,1% da 
população ainda não têm esgoto tratado, 

enquanto a maioria (50,9%) têm, pela primeira vez no Brasil. Desde 2007, houve uma aceleração na ampliação do 
serviço, com redução do déficit de acesso em 4,18% ao ano.

É um ritmo que está longe de alinhar o Brasil com as metas do milênio estabelecidas pela ONU (Organização das 
Nações Unidas), segundo as quais todos os habitantes de uma nação devem ter acesso a saneamento básico até 2015.

De acordo com a pesquisa do Instituto Trata Brasil, realizada pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio 
Vargas, o País conseguirá alcançar esse objetivo com dez anos de atraso. Ou seja, em 2025.

O levantamento mostra que, entre os serviços públicos disponíveis atualmente aos domicílios brasileiros, a rede de 
esgoto ainda é o que tem a menor taxa de acesso. A energia elétrica chega a 98,6% das casas, 82% são atendidas pela 
rede de água e a coleta de lixo chega a 79,1%.

A capital com melhor desempenho na pesquisa foi Belo Horizonte, em Minas Gerais, com 97,4% da população atendida 
pela rede de esgoto. Na segunda posição ficou Salvador, na Bahia, com 92,5%. A capital paulista vem em seguida e tem 
90% da população com acesso a rede de esgoto.


