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Falta o mínimo  

(Guilherme Bryan)

Atriste foto acima reproduz o cotidiano de cerca de 2,6 bilhões de pessoas, quase 
metade da população mundial. Elas não dispõem de saneamento básico, ou seja, 
tratamento de água e esgoto, limpeza pública de ruas e coleta e processamento de 
resíduos, segundo relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (Unicef) referente a 2008. A Ásia e a África Subsaariana
concentram a grande maioria dessa população. Já 87% da população mundial, 
equivalente a 5,9 bilhões de pessoas, tem acesso à água potável. 

“Sem água potável e saneamento básico não há base de saúde pública que possa se desenvolver”, declarou Maria Neira, 
diretora de Saúde Pública e Meio Ambiente da OMS, à agência EFE. 

“Não dá para o Brasil continuar praticamente na mesma situação dos piores países do mundo no que se refere à coleta 
de esgoto”, lamenta Raul Graça Couto Pinheiro, presidente executivo do Instituto Trata Brasil, que luta pela 
universalização da coleta e tratamento de esgoto. 

            
Segundo ele, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que, todos os dias, uma quantidade de esgoto 
equivalente a sete estádios do Maracanã é jogada nos rios, praias e mananciais do País. “Sairia muito mais barato 
resolver esse problema do que cuidar de doenças que seriam evitadas, como a diarreia, que mata cerca de 200 crianças 
por mês”, afirma Pinheiro. 

A OMS calcula que para cada US$ 1 (R$ 1,8) investido em saneamento há economia de US$ 4 (R$ 7,2) em saúde. 

Para o secretário nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, Leodegar Tiscoski, o saneamento 
básico no Brasil apresenta avanços principalmente graças à sanção da lei do saneamento básico em 2007, e aos R$ 40 
bilhões investidos pelo Governo Federal em obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

“Em 2007, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do IBGE, apontava que 50% do esgoto produzido na
área urbana era coletado e 32% tratado. 

As nossas projeções indicam agora 63% do esgoto coletado e 42% tratado”, garante Tiscoski. Ele ressalta, porém, que 
mais da metade do esgoto ainda é lançado na natureza sem qualquer tratamento. 

“É necessário investir R$ 200 bilhões para universalizar a coleta e tratamento de esgoto e o acesso à água potável nas 
áreas urbanas, o que poderá ocorrer em 20 anos, se forem mantidos os investimentos anuais do PAC”, calcula.


