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Pará amarga falta de saneamento básico  

(Não Assinado)

No alto da casa de Lúcia Souza, em uma invasão da Terra Firme, uma realidade chocante: crianças brincam de forma 
sorrateira sobre pequenos pedaços de madeira em um imenso lodo verde cheio de dejetos e sujeiras. Mais adiante, 
galinhas ciscam sobre restos de comida e garrafas pets e do outro lado uma mulher se arrisca em estreitas tábuas para 
estender as roupas no varal improvisado. A precisão dela é grande, afinal, qualquer deslize é suficiente para expô-la a 
uma imensa vala a céu aberto que sustenta a maioria das casas dos arredores.

È muito difícil a nossa lida. Vez por outra tem um que cai doente, isso sem falar nos bichos que aparecem por aqui. Até 
cobra já apareceu, diz. O lamento que soa quase como uma conformação não é isolado. Mesmos nos grandes centros da 
cidade, onde a infraestrutura urbanística é maior, o acesso a saneamento básico é um luxo para muito poucos. Um 
estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e do Instituto Trata Brasil, intitulado A falta que o saneamento faz, revela 
que mais de 95,1% da população do Pará não têm acesso a rede esgoto. É o quarto pior índice do País.

O Pará perde apenas para Rondônia (96,2%), Amapá (96,94%) e Piauí (97,49%). A situação é tão grave que, mesmo 
quando a maioria dos Estados brasileiros assistem ao boom do saneamento - quando pela primeira vez este tipo de 
serviço chega a mais da metade da população brasileira -, o Estado ainda caminha a passos lentos. Uma prova disso é 
que, enquanto Estados como São Paulo, Distrito Federal, Salvador e Rio de Janeiro ampliaram sua capacidade de 
atendimento, entre 2006 e 2008, numa média acima de 10%, o Pará evoluiu apenas 0,51% no período, aumentando sua 
cobertura de 3,93% para 4,99% da população.

CRESCIMENTO

Uma distorção que ressoa ainda mais quando se compara com a evolução de outros Estados da região amazônica. O 
déficit que o Pará tem hoje, por exemplo, é muito superior ao que o Amazonas tinha em 1992, (83,59%). Uma distância 
que ficou ainda maior nos últimos três anos, já que o recuo conquistado pelo vizinho nortista neste indíce foi de 9,58%.

O próprio Acre - cuja participação no Produto Interno Bruto Brasileiro (PIB) brasileiro em 2007 foi de apenas 0,2% - 
expandiu sua cobertura em 3,84% no mesmo período, levando a rede de esgoto para 33,71% da sua população. Nem 
mesmo a Região Metropolitana de Belém (RMB), que oferece a melhor infraestrutura do Estado aos seus moradores, 
escapa da má sorte. Na capital paraense, o acesso à rede de esgoto é um luxo disponível para apenas 13,86% dos 
moradores. Na periferia o serviço não chega a nem 0,7% da população.

É inadmissível termos nos dias de hoje índices como esse. O PIB da Paraíba não chega nem perto do que temos no Pará,
mas lá existe uma rede de esgoto melhor. O próprio bairro de Nazaré, que é considerado um dos mais nobres de Belém, 
tem valetas que são um verdadeiro esgoto ao céu aberto, critica o professor da Faculdade de Engenharia Sanitária 
Ambiental da Universidade Federal do Pará (UFPA), Neylson Mendonça, ao analisar estes resultados.

Ele explica que a tarefa de melhorar o saneamento básico não é das mais fáceis. Afinal, desde a década de 1960 pouco 
ou quase nada se fez na área de saneamento do país. Em 1992, por exemplo, o déficit do acesso a rede de esgoto no 
Estado era de 98,04%. Porém, é preciso dar mais agilidade para estas mudanças.

De uns anos para cá é que os investimentos começaram a acontecer, mas ainda não na velocidade necessária. O 
saneamento deveria ser um compromisso assumido como prioridade básica dos governantes porque além de prevenir 
doenças e proporcionar mais qualidade de vida para a população, é essencial para atração de outros investimentos, como
por exemplo o turismo ecológico, afirma.

Presidente da Cosanpa reconhece déficit e anuncia investimentos

O presidente da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), Eduardo Ribeiro, reconhece o déficit existente no 
Estado, mas assegura que dentro de dois anos esta situação começará a ser revertida. Há mais de 20 anos o Pará não 
investe em saneamento. É preciso levar em consideração também o forte movimento migratório que o Estado teve no 
período. Enquanto o Brasil duplicou sua a população, o Pará triplicou este índice. Estamos trabalhando para que, até 
2011, a cobertura da rede de esgoto cresça 7%, projeta.

Este crescimento será impulsionado, segundo ele, sobretudo pelas obras do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) do Saneamento, do governo federal, na ordem de R$ 160 milhões, que está sendo executado no Estado. Sob a 



coordenação da Cosanpa está a conclusão de 35 empreendimentos em 17 municípios. Apesar de ter sido lançado no 
segundo semestre de 2007, os contratos do PAC só foram realmente efetivados em junho de 2008. Houve a licitação e 

      agora já começaram as obras em Marabá e Castanhal. E em breve os serviços chegarão aos demais municípios, justifica.       

TRATAMENTO

Em Belém o início das obras na Estação de Tratamento de Esgoto do Una, responsável pelo abastecimento da parte 
central da cidade, está previsto para 2010. Atualmente todos os dejetos são lançados na baía sem tratamento. Mesmo a 
macrodrenagem do Una foi feita através de fossas filtro. Com este investimento não, vamos de fato fazer todo o 
tratamento da rede de esgoto, disse.

Além disso, o governo fez uma parceria com universidade locais para elaboração de um Plano Diretor Metropolitano que
vai determinar como será o escoamento sanitário por baía. Em lugares de baixa densidade não é viável, inclusive 
economicamente, fazer um sistema de esgoto coletivo. Uma solução seria criar fossas com efluentes para infiltração no 
terreno. Mas o que vai determinar é este estudo, afirmou Eduardo.

Entretanto, ainda assim o esforço não será suficiente para colocar Belém entre os melhores do Brasil, pelo menos, se não
houver uma aceleração do ritmo das obras. Uma vez que o próprio Ribeiro admite que para zerar o déficit sanitário seria
preciso investir pelo menos R$ 2 bilhões nos próximos vinte anos. O que daria uma margem de crescimento de 10% ao 
ano.

Pobreza tem caído, mas rede de esgotamento sanitário ainda é sonho

Apesar de ser fundamental para garantia da qualidade de vida da população, o saneamento sempre foi o primo pobre dos
investimentos públicos do País. Para se ter uma idéia desta distorção, a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
mostrou que o déficit da pobreza no Brasil vem caindo numa velocidade quatro vezes maior que a do saneamento. A 
rede de esgoto é também o serviço a que a população brasileira menos tem acesso. Em 2008, a eletricidade, por 
exemplo, se fez presente em 98,58% dos lares. A coleta de lixo em 79,09% e a água canalizada era realidade para 
81,81% da população.

Um contrate que pode ser percebido claramente na casa da vendedora Jaqueline Cruz, de 38 anos. Ao lado do marido e 
dos dois filhos, ela desfruta de vários artíficios que a vida moderna tem para oferecer. Na pequena casa de madeira, 
construída há 13 anos na rua nova, uma invasão no bairro da Terra Firme, ela conta com televisão, computador, telefone,
DVD e ar-condicionado. A água também chega através da caixa d’água coletiva construída em parceria com os vizinhos.
O esgoto sanitário, contudo, é ainda apenas um sonho distante para ela e para todas as famílias que residem no local.

Não temos como mexer no esgoto. Improvisei uma caixa de concreto debaixo do banheiro, mas a maioria dos vizinhos 
não têm. Como a rua é uma decida, tudo vai para debaixo das casas, afirmou. O constraste chega a chocar. São apenas 
três estreitas tábuas que separam a casa da estrutura de madeira erquida para abrigar os cachorros e um imenso lodo 
verde cheio de dejetos que cobre o quintal. Lá é possível encontrar restos de sapatos, garrafas, sacos plásticos, 
embalagens de desodorante e até mesmo restos do que antes foi uma louça sanitária.

Em Belém, só metade das escolas é assistida

O estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) também fez uma relação entre a falta de saneamento nas escolas e o 
resultado é alarmante: apenas 39,58% das escolas estão interligadas à rede de esgoto. O índice de atendimento dos 
demais serviços são de: rede de abastecimento de água (62,64%), energia elétrica (88,2%) e coleta de lixo (62,9%). Em 
Belém, pelo menos 51,18% das escolas estão interligadas à rede de esgoto. Número distante da realidade conquistada em
Belo Horizonte, com 99,65% de cobertura, mas melhor do que Porto Velho - a pior do País - que amarga apenas 9,3%.

A pesquisa também traçou que um perfil das pessoas que ficaram à margem deste tipo de serviço. Com base nas 
informações do Plano Nacional de Amostra por Domícilio (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), foi possível concluir que os que mais padecem com a falta de saneamento no Brasil são os pardos e indígenas. 
Pelo menos 57,58% deles declararam não ter acesso à rede de esgoto, enquanto este percentual cai para 42,02% no caso 
dos brancos e 29,92% no de cor amarela.

Entre os migrantes, aqueles que estão estabelecidos há mais tempo no destino são os que apresentam o menor déficit de 
acesso à rede de esgoto (41,79%); porém, são os que estão há menos tempo os que apresentaram o maior avanço relativo
(queda de 6,28% nos últimos três anos). E a conclusão mais óbvia: a falta de saneamento está diretamente ligada à 
pobreza da população. Se na classe AB o déficit está estimado em 26,62%, na classe E este percentual ultrapassa os 
70%. Uma situação que precisa ser revista o quanto antes, para que se possa ter melhorias também na saúde pública. A 
presença de saneamento gera redução das doenças e da mortalidade, avalia.




