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Expansãodatelefonia
épuxadapelocelular

Serviço de coleta de esgoto no País avançou 1,4%; o acesso à rede mundial de computadores, 3,8%

Número de domicílios que passaram a ter algum tipo
de telefone cresceu em 4,4 milhões, totalizando 82,1%

Jacqueline Farid
RIO

O acesso dos brasileiros à tele-
fonia e à internet cresceu no
ano passado, mas enquanto o
usodos celulares avança acele-
radamentenoPaís,aparticipa-
ção na rede de computadores
aindasemantémabaixodamé-
diamundial. APnad2008mos-
tra que a presença de telefones
nosdomicíliosteve“forteevolu-
ção”,principalmenteporcausa
docrescimentoda telefonia ce-
lular.

O número de domicílios que
passaram a possuir algum tipo
de telefone aumentou em 4,4
milhões de um ano para o ou-
tro. Em 2008, de acordo com a

pesquisa, 82,1% dos domicílios
brasileiros tinham algum tipo
de telefone, porcentual supe-
rioraode2007(77%),totalizan-
do 47,3milhões de domicílios.

A expansão no acesso à tele-
fonia foi puxada pelo celular.
Do total dedomicílios, 37,6% ti-
nham apenas aparelho celular,
porcentual também superior
ao do ano anterior (31,6%). De
um ano para o outro, houve
acréscimo de 3,98 milhões de
domicílios que usavam apenas
telefonia celular, alcançando
21,7milhões de domicílios.

A pesquisa mostra também
queas diferenças regionais são
significativasnoquediz respei-
to ao acesso à telefonia. En-
quanto na Região Sudeste
88,9%dosdomicílios tinhamal-

gumtipodetelefonenoanopas-
sado,noNordesteeramapenas
66,8%. O presidente da consul-
toria Teleco, Eduardo Tude,
considerouosdadosreferentes
à telefonia celularumdestaque
importante da Pnad, já que re-
velam um “crescimento acele-
rado”. “Estamos perto do mo-
mento em que o telefone celu-
lar estará em todos os domicí-
lios”, disse.

Ele observou que o celular
pré-pago tem sido o principal
veículo de acesso à telefonia
das famílias de rendamais bai-
xa. “Esseéo telefonedacasade
muitas pessoas e é um bom ca-
minho (para a expansão do
acesso)”, afirmou.

LENTO
Oporcentualdedomicílioscom
acessoàinternettambémpros-
seguiu emcrescimento noBra-
sil no ano passado. Segundo a
Pnad,23,8%dosdomicíliosbra-
sileiros dispunham de micro-
computadorcomacessoàinter-
net,porcentualsuperioraoapu-
rado em 2007 (20,0%), totali-

zando 13,7 milhões de domicí-
lios.

Para Eduardo Tude, no en-
tanto, o crescimento é lento.
“Ainda temos de andarbastan-
te.” Ele cita dados que mos-
tramque, em2008, enquanto o
Brasil tinha,noquedizrespeito
à internet, densidade de 5,3
acessos por 100 habitantes, a
média mundial era de 6,1 aces-

sos.Alémdisso,oPaísestámui-
to abaixo de locais como Sué-
cia,DinamarcaeAustrália,que
apresentam cerca de 30 aces-
sos por 100 habitantes, e perde
também para o México (7,1
acessos) e Argentina (8,0).

PREÇOS
De acordo com Tude, a expan-
são do uso da internet no País

ainda é lento porque, mesmo
com a isenção fiscal e a queda
de preços dos últimos anos, os
microcomputadores conti-
nuamcomvalores elevadospa-
raa faixaderendamaisbaixae,
além disso, a banda larga “ain-
da está tateando, iniciando” no
Brasil.

Para o presidente daTeleco,
a conjugação entre o uso de ou-
tros dispositivos para acesso à
rede, como celulares, e a evolu-
ção da tecnologia de banda lar-
ga poderão acelerar o cresci-
mento do uso da internet no
País.

Asdiferenças regionais tam-
bém persistiram nesse caso.
Noanopassado,enquantoaRe-
gião Sudeste possuía 31,5% dos
seusdomicíliosconectadosàre-
de, no Nordeste esse porcen-
tual era de 11,6%e, noNorte, de
10,6%.

A Pnad também revelou um
aumento no porcentual de do-
micílios que possuíam micro-
computadoresnoPaís,quepas-
sou de 26,5% em 2007 para
31,2% em 2008, atingindo 17,9
milhões dedomicílios. De acor-
do comapesquisa,mais dame-
tade dos domicílios brasileiros
que possuíam computador no
anopassadoestavamnoSudes-
te, um total de 10,1 milhões.

Os demais dados de consu-
mo da pesquisa mostram que
98,2% dos domicílios brasilei-
ros tinham fogão no ano passa-
do e 92,1% contavam com gela-
deira, enquanto 95,1% tinham
aparelhos de televisão. ●
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Em termos proporcionais, no
ano passado a ligação dos lares
brasileiros à internet cresceu
em ritmo maior que sua cone-
xão às redes de recolhimento
de esgoto, segundo apontou a
Pnad2008.Enquantoonúmero
de residências ligadas à web
passou de 20% para 23,8%
(mais 3,8 pontos porcentuais)
de2007para2008,onúmerode
casas com esgoto coletado su-
biu apenas 1,4 ponto. Com uma
peculiaridade: na Região Nor-
te, reduziu-seem0,5pontopor-
centual (de 10% para 9,5%) a
proporção de lares conectados
ao esgotamento e cresceu 5,5
pontos a proporção de domicí-
lios servidos por fossa séptica –
mais 308 mil de um ano para o
outro. A região tinha ainda 1,6
milhãodecasassemnenhumti-
poderecolhimentodosdejetos.

“Foi um crescimento muito
mixuruca”,afirmouaeconomis-
ta Amarilis Romano, analista
de saneamento da consultoria
Tendências, ao comentar a ex-
pansão da coleta de esgoto.

Segundo a Pnad, em 2008 o
Brasil tinha 30,2milhões domi-
cíliosconectadosàsredesdees-
goto–eram28,4milhõesnoano
anterior.Aindaassim,apropor-
ção de casas com ligação às re-
desdeesgotopermaneceupou-
co além da metade. Em 2007,
era 51,1%; em 2008, chegou a
52,5%.Houvequeda, deumano
para o outro, na proporção de
domicílios que usavam fossas
sépticas. Eram 22,3% (12,4 mi-
lhões) e passaram para 20,7%
(11,9milhões).

Houve, porém, crescimento
(nominaleproporcional)nasre-
sidências que não dispunham
nemde ligação às redes coleto-
ras, nem de fossas, para desti-
nar os seus dejetos. De 14,8 mi-
lhões de residências (26,6%)
com essa característica em
2007, passou-se para 15,4 mi-
lhões (26,8%) em2008. Ou seja,
poucomaisdeumemcadaqua-

tro laresbrasileirosnãotemne-
nhum tipo de recolhimento do
material de esgoto, provavel-
mentepoluindocursosd’águae
contribuindo para doenças, co-
mo gastroenterites, que pio-
ram os índices de mortalidade
infantil.

A economista atribuiu a len-
ta expansão na cobertura do
serviço de coleta e tratamento
deesgoto,principalmente,àde-
mora na elaboração do marco
regulatório do setor. “A ques-

tão básica é que a regulação é
relativamente recente, de
2007. Levou anos para ser ela-
boradaeaindanãoestácomple-
tamente resolvida. Falta defi-
nir a questão da titularidade.”

Amarilis argumentou que,
mesmo após a instituição das
normas, ainda vai demorar pa-
raquehaja ampliaçãodaoferta
do serviço, investimento bas-
tanteoneroso.“Dequalquerfor-
ma, acho que podemos esperar
números sempre positivos da-
qui para adiante. A indefinição
ainda é quanto à velocidade e

qualidade desse crescimento.”
As baixas proporções de co-

nexão às redes de esgoto e o
grande número de residências
sem nenhum recolhimento pa-
ra seus dejetos contrastam
com as redes de fornecimento
de água, com abrangência aci-
ma de 80% no Brasil. A pesqui-
sa apontou que o porcentual de
casas ligadas à rede geral de
abastecimento (83,9%) cresceu
0,7 ponto ou 1,9milhão emrela-
çãoa2007.NoNordeste,ocres-
cimento foi de 2,3 pontos per-
centuais, oumais 770mil domi-
cílios.

Nomesmoperíodo,houvere-
dução no abastecimento de
água de outras fontes - rios e
poços, por exemplo – cuja pro-
porção, porém, se manteve al-
ta. Em 2007, eram 9,3 milhões
(16,8%) de residências, passan-
do para 9,2 milhões em 2008
(16,1%). A Região Norte, contu-
do,manteveasualiderançanes-
se item, passando de 43,7% dos
domicílios em 2007 para 41,7%
no ano passado. Já o Sudeste
continuoucomamenorpropor-
çãode casascomesseabasteci-
mento: de 8,4% para 8,2%

Houveexpansão–de0,6pon-
toporcentualsobre2007–para
87,9% no número de domicílios
comcoletadelixo,mais50,6mi-
lhões. ●
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Saneamento

CENÁRIO–EsgotoédespejadoemcórregoemSãoPaulo: noPaís, só52,5%dascasas têmrededeesgoto

Consumo

‘Estamos perto do
momento em que o
celular estará em
todos os domicílios’
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‘A questão básica é
que a regulação
é relativamente
recente’

TIAGO QUEIROZ/AE

SÁBADO, 19 DE SETEMBRO DE 2009 ESPECIAL H5
O ESTADO DE S. PAULO ESPECIAL H5

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 19 set. 2009, PNAD, online.




