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Saneamento básico de Mogi está entre os dez melhores do Brasil, diz pesquisa  

(Não Assinado)

Mogi das Cruzes está entre as dez cidades brasileiras com os melhores índices de coleta e tratamento de esgoto, 
ocupando a nona posição entre os 79 municípios do País com mais de 300 mil habitantes. O ranking é resultado da 
pesquisa "A Falta que o Saneamento Faz", realizada pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). Os dados foram divulgados na quarta-feira e podem ser consultados no site www.tratabrasil.org.br. 
De acordo com a pesquisa, Itaquaquecetuba aparece no 60º lugar, entre os 20 piores. As demais cidades do Alto Tietê 
têm menos de 300 mil habitantes e, portanto, ficaram de fora do ranking. O estudo teve como base de dados o Sistema 
Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS), divulgado pelo Ministério das Cidades, que reúne informações dos 
serviços de água e esgoto fornecidos aos municípios brasileiros. Os dados mais atualizados são de 2007 e foram 
divulgados no dia 23 de abril deste ano. 

      Em comparação com os anos anteriores, Mogi evoluiu. Em 2003, a cidade estava na 71ª posição. Subiu para a 10ª no       
ano seguinte e caiu novamente em 2005, para a 24ª colocação. Em 2006, estava no 19º lugar.

Na avaliação geral do País, o estudo revelou que, entre 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, que contaminam solo, rios, mananciais e praias, com impactos diretos à 
saúde da população.

Os números também mostram uma queda significativa do déficit de acesso à rede de esgoto, de 4,18% ao ano, mas 
revelam que 49,1% da população brasileira ainda não dispõem de acesso à rede de esgoto. Aliás, entre os serviços 
públicos, a rede de esgoto é o que tem a menor taxa de acesso, apenas 51%. Por outro lado, 98,6% dos lares contam com
energia elétrica, 82% das casas têm rede de água e a coleta de lixo atinge 79,09% dos domicílios.

Além do SNIS, o levantamento considerou números do último Censo Demográfico, da Pesquisa Nacional de 
Saneamento Básico, do Censo Escolar e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2008.


