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“Saneamento na Rede” 

Alexandre Costa | 23 de abril de 2010 

 

Acabo de ler uma pesquisa sobre saneamento básico que me deixou surpreso. Um estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil em 
parceria com o Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas (CPS/IBRE/FGV) mostrou, pela primeira vez na história 
do Brasil, que o número de pessoas atendidas pela rede de esgotos superou o de pessoas que não possuem o serviço. Isto não é 
um gol de placa, visto que os problemas de água e esgoto são muitos (apenas 50,9% da população têm acesso à rede de esgoto), 
mas este pode ser um sinal que as coisas vão avançar. 

Não é novidade que a gestão da água no Brasil é um problema grave e um grande desafio para o poder público e a iniciativa 
privada. Para se ter uma ideia da seriedade da coisa, 10 crianças morrem diariamente por falta de saneamento básico no país. 
Este cenário precisa acabar! 

Mas o que mais me chamou a atenção na pesquisa foi o ranking do acesso à rede de esgotos entre as principais capitais 
brasileiras com destaque para as cidades que vão abrigar jogos da Copa do Mundo de 2014. Nesse contexto, o setor de 
saneamento pode ter uma chance única para a “universalização dos serviços”, pelo menos nas 12 cidades escolhidas pela FIFA. 
Afinal, serão obras e mais obras… 

Também vamos ter os Jogos Olímpicos em 2016. De acordo com o Trata Brasil, 23 bilhões em investimentos na área de 
infraestrutura, na qual o saneamento ambiental poderá ser priorizado de uma forma como nunca foi historicamente.  E tem mais: 
no mês de maio, acontece o seminário “2014 Saneamento na Rede – A chance de um gol de placa na universalização dos 
serviços de água e esgoto”. O evento vai colocar em pauta as necessidades e soluções de cada cidade e estado eleitos pela FIFA 
para abrigar jogos da Copa. A ideia é conseguir que o governo federal, junto como os estaduais e municipais, consiga fazer uma 
gestão eficaz destas inúmeras obras. Quem sabe esta possa ser a oportunidade para que o governo consiga otimizar os 
investimentos do PAC e evoluir na questão saneamento básico. 

Para mais informações clique aqui 
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