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RESUMO 

 

 

O Saneamento Básico no Brasil começou a se desenvolver com a transferência da corte 

portuguesa. As ações do governo no setor eram pontuais e voltadas para as áreas onde 

habitavam as famílias mais ricas. As ações sanitárias durante muito tempo restringiram-se aos 

serviços de água e esgotos. No início do século XX, foram realizados esforços com o objetivo 

de combater epidemias de febre amarela, varíola e peste bubônica, mas a questão sanitária 

continuava à margem do interesse político. Após a edição da Lei 11.445/07, o saneamento 

básico ficou definido como abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana e manejo de resíduos, e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Uma das 

metas da referida Lei é a universalização dos serviços, ou seja, a responsabilidade dessa 

política pública aumentou e, consequentemente, a necessidade de investimento de recursos 

financeiros. O direito ao saneamento básico é um direito social que não pode ser dissociado 

do direito à saúde e ao meio ambiente equilibrado. Quando a população tem acesso à água 

tratada, à coleta e ao tratamento de esgotos, coleta e destinação adequada de resíduos sólidos, 

os índices de morbidade e mortalidade resultantes de doenças por veiculação hídrica e 

proliferação de vetores decrescem, visto que o saneamento básico é instrumento de prevenção 

de epidemias de saúde pública. O objetivo desta dissertação é demonstrar que os 

investimentos em saneamento básico no Brasil ainda não atingiram os níveis necessários que 

pudessem considerar essa política pública como prioridade. Ao contrário, as aplicações no 

setor foram reduzidas nos últimos anos, principalmente, com a crise econômica de 2015. Para 

esta verificação foi realizada pesquisa com dados secundários de fontes do governo, artigos 

científicos e livros. Foram discriminadas as fontes de recursos financeiros para o saneamento 

básico, como esses recursos foram aplicados em investimentos e analisados os gastos da 

União com outras áreas. Concluiu-se que o saneamento precisa ser priorizado com aportes 

adequados para efetivar a prestação dos serviços necessários para atingir a universalização 

desse direito social. 

 

Palavras-chave: Direito Social. Políticas Públicas. Recursos Financeiros. Saneamento 

Básico. Universalização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Basic sanitation in Brazil began to develop with the transfer of the Portuguese court. The 

government's actions in the sector were punctual and focused on the areas where the richest 

families lived. Basic sanitation in Brazil has long been related to water and sewage services. 

At the beginning of the 20th century, efforts were made to combat epidemics of yellow fever, 

smallpox and bubonic plague, but the health issue remained on the sidelines of political 

interest. After the enactment of Law 11.445/07, basic sanitation was defined as the supply of 

potable water, sanitary sewage, urban cleaning and waste management and drainage and 

management of urban rainwater. One of the goals of this Law is the universalization of basic 

sanitation, that is, responsibility of this public policy has increased and, consequently, the 

need for investment of financial resources. The right to basic sanitation is a social right that 

cannot be dissociated from the right to health and the balanced environment. When the 

population has access to treated water, sewage collection and treatment, collection and proper 

disposal of solid waste, morbidity and mortality rates resulting from waterborne diseases and 

the proliferation of vectors decrease, because basic sanitation is an instrument for the 

prevention of public health epidemics. The objective of this dissertation is to demonstrate that 

investments in basic sanitation in Brazil have not yet reached the necessary levels that could 

consider this public policy as a priority. On the contrary, investments in basic sanitation have 

been reduced in recent years, especially with the economic crisis of 2015. For this 

verification, research was conducted with secondary data from government sources, scientific 

articles and books. The sources of financial resources for basic sanitation were broken down, 

how these resources were used in investments and the Union's spending on other areas were 

analyzed. It was concluded that sanitation needs to be prioritized with adequate to affect the 

provision of the services necessary to achieve the universalization of this social right. 

 

Keywords: Basic Sanitation. Financial Resources. Public Policies. Social Rights. 

Universalization.  
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1  INTRODUÇÃO 

O saneamento básico começou a se desenvolver com a transferência da corte 

portuguesa para o Brasil. As ações do governo no setor eram pontuais e voltadas para as áreas 

onde habitavam as famílias mais ricas. No início do século XX, foram realizados esforços 

com o objetivo de combater epidemias de febre amarela, varíola e peste bubônica, mas a 

questão sanitária continuava à margem do interesse político. 

A partir de 1970, com o Plano Nacional de Saneamento – PLANASA, a 

prioridade do governo brasileiro era realizar obras de infraestrutura para levar água à maior 

parte da população, considerando que o abastecimento está relacionado à diminuição de 

muitas doenças. Nessa época, os índices de mortalidade infantil diminuíram drasticamente. 

Contudo, a priorização do abastecimento de água desviou o foco dos 

investimentos em esgotamento sanitário. A população aumentou, principalmente a urbana, as 

cidades cresceram sem planejamento e a ausência dos serviços de esgotamento pode ser 

observada nos índices de adoecimento da população. 

O Brasil é uma nação de dimensões continentais, com topografia variada, clima e 

hidrografia distintos, indivíduos e culturas diferentes. Como um país em desenvolvimento, há 

dificuldades para se estabelecer políticas públicas de saneamento de forma equitativa para 

todos, principalmente, devido às desigualdades sociais. 

No ano de 2007, A Lei Federal 11.445 foi editada dispondo sobre as diretrizes 

básicas para o saneamento básico no país. Nesta Lei, ficaram estabelecidos os serviços 

públicos que compõem o saneamento básico no país, a saber: abastecimento de água potável, 

desde a captação até as ligações prediais e os seus instrumentos de medição; esgotamento 

sanitário, desde as ligações prediais até a sua destinação final; limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, constituídos pela coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada; drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, constituídos pela 

infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais e disposição 

final das águas pluviais drenadas. 

A Lei 11.445/07 trata-se de um marco regulatório para o saneamento básico 

brasileiro, com o estabelecimento de diretrizes, princípios e planos com metas e prazos. 

Representou um avanço para a gestão do saneamento básico no país. Uma das metas da Lei é 

a universalização do saneamento básico, ou seja, oferecer a prestação dos serviços a toda 

população. 
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O saneamento básico no Brasil é oferecido à população por meio de serviços 

púbicos e privados, que podem ser delegados pelos Municípios e Distrito Federal, titulares 

dos serviços. De forma geral, os serviços de abastecimento de água e coleta de esgotos são 

realizados pelas companhias estaduais, detentoras da concessão por contrato de programa, ou 

pelos próprios municípios, que delegam a prestação à iniciativa privada ou realizam a própria 

captação, distribuição e coleta. 

Se por um lado os níveis de abastecimento de água apresentam-se elevados, os de 

coleta de esgotos ainda são insuficientes em relação ao volume gerado e os de tratamento 

ainda mais baixos. Com relação aos resíduos sólidos, observam-se níveis elevados de coleta, 

mas baixos de destinação final ambientalmente adequada. No tocante ao manejo de águas 

pluviais, a prestação desse serviço ainda é incipiente em relação ao total da população 

atendida. 

Historicamente, o setor no Brasil vem recebendo investimentos abaixo de sua 

necessidade. Esta percepção é confirmada pelo senso comum do cidadão brasileiro, que 

percebe a ausência de prioridade dentre as políticas públicas, quando os investimentos 

parecem não melhorar a salubridade. 

Há um déficit em relação ao acesso, que pode ser observado, quando se analisa o 

montante de recursos destinados per capita para a efetivação dos serviços de saneamento em 

relação a outros destinados a serviços como saúde curativa, educação e obras não tão 

essenciais, tais como infraestrutura para Copa do Mundo de futebol e Olimpíadas. 

Este trabalho tem o objetivo de responder à questão: os recursos financeiros 

investidos em saneamento básico após a Lei 11.445/2007 indicam que há priorização das 

ações do setor no país? Presume-se que os recursos financeiros destinados à efetivação das 

políticas públicas de saneamento básico não são suficientes para atingir as metas da 

universalização, o que demonstra a falta de prioridade das ações no setor. 

A pesquisa se justifica dada a relevância que os investimentos em ações de 

saneamento básico têm para manter a saúde da população e o meio ambiente equilibrado. O 

direito ao saneamento básico é um direito social, como o direito à saúde e ao meio ambiente 

sadio, garantidos constitucionalmente.  

A hipótese deste trabalho é que os investimentos do setor no Brasil não qualificam 

esta política pública como prioridade. Para tanto, pretende-se, no segundo capítulo, abordar o 

conceito de saneamento básico, um breve histórico, legislação aplicável, titularidade e o 

conceito de política pública. 
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No terceiro capítulo, tratar a natureza jurídica do direito social ao saneamento 

básico, sua interação com o direito à saúde e ao meio ambiente equilibrado. 

No quarto capítulo, discriminar as fontes de recursos financeiros para o 

saneamento básico, entre elas, as onerosas e as não-onerosas. 

O capítulo quinto apresenta o histórico de aplicação dos recursos financeiros em 

investimentos em saneamento básico como captação e distribuição de água, coleta e 

tratamento de esgotos, coleta e disposição de resíduos sólidos e manejo adequado de águas 

pluviais. 

No capítulo seis são evidenciados os gastos da União em saneamento básico e em 

outros setores, comparando-os, para analisar se há prioridade, ou não, do governo para a 

política pública de saneamento básico. Ainda, comparar os investimentos no setor em outros 

países da América Latina e do mundo com os brasileiros, avaliando a priorização.  

Por fim, são destacadas as considerações finais. 

A abordagem do problema foi feita de forma quali-quantitativa, com metodologia 

hipotético-dedutiva, por meio de pesquisa exploratório-explicativa, bem como técnicas de 

pesquisa documental de dados secundários (disponíveis em sítios de órgãos públicos), revisão 

bibliográfica de artigos científicos e livros.  

O referencial teórico se baseia na dissertação de mestrado “O saneamento no 

Brasil: evolução histórica e aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais” da autora 

Sonaly Cristina Rezende (2000) e no livro “Saneamento Básico: desafios na universalização 

frente aos impasses econômicos e sociais”, da autora Adriana Freitas Antunes Camatta 

(2015).  

O direito ao saneamento básico é essencial para melhorar a saúde e qualidade de 

vida da população, mas só se realiza com a priorização dos investimentos em políticas 

públicas que garantam a efetivação da prestação dos serviços de saneamento básico. 
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2  SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL: HISTÓRICO, LEGISLAÇÃO 

TITULARIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

O conceito de saneamento básico no Brasil apresenta uma evolução histórica 

importante para a compreensão do setor. Em linhas gerais, saneamento pode ser entendido 

como o conjunto de ações que buscam a prevenção de doenças e uma melhor qualidade de 

vida por meio de planos, projetos, implantação de infraestruturas e o respectivo 

monitoramento (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2019). 

Segundo Rezende (2000, p. 38), “a história do saneamento tem sua origem na 

miscigenação étnica, com a contribuição de cada etnia – indígena, europeia e africana”. 

Os indígenas que habitavam o Brasil na época da chegada dos portugueses, 

moravam em aldeias, viviam da caça, pesca, alimentavam-se de raízes e frutos. Não havia 

geração de resíduos em grandes escalas, de forma que a própria natureza os depurava. 

Atribui-se o banho diário a um hábito adquirido da cultura indígena. 

Alguns fatos isolados foram importantes para saneamento no Brasil Colônia. 

Como exemplo, pode-se citar que, “no século XVII, iniciativas urbanísticas na Pernambuco 

holandesa e no Rio de Janeiro marcariam a ação de administrações públicas na área do 

saneamento” (MURTHA et al., 2015). 

Embora os serviços de saneamento fossem bastante precários, houve a 

disponibilização de chafarizes nos séculos XVIII e XIX com o advento da urbanização, 

propiciando o abastecimento comunitário e gratuito de água à população (MURTHA et al., 

2015).  

Para aqueles que tinham condições financeiras, o transporte e destinação final de 

excretas era feito por escravos, pejorativamente chamados de tigres, em vasilhames para o 

mar ou para valas (MURTHA et al., 2015).  

Ainda assim, a população pobre e marginalizada foi pouco favorecida, tendo que 

buscar água cada vez mais longe, já que as cidades estavam aumentando e a poluição dos rios 

também (REZENDE, 2000). 

O saneamento dos portos foi uma das primeiras ações sanitárias realizada por 

autoridades brasileiras na colônia. Como relata Camatta (2015, p. 15), “[...] pode-se afirmar 

que o cenário do saneamento no país sofreu forte influência das práticas sanitárias realizadas 

pelos povos colonizadores, principalmente em decorrência da chegada da Corte Portuguesa ao 

Brasil”. 
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Com a transferência da corte portuguesa em 1808, ocorreu a “abertura dos 

portos”, o aumento do tráfico negreiro e a formação de vilarejos, que cresciam 

desordenadamente em torno das regiões nas quais a corte necessitava de serviços. Como 

consequência, as condições sanitárias eram muito precárias e as doenças por falta de 

saneamento básico aumentaram.  

Após a independência, o Brasil necessitava de recursos para manter a estrutura 

administrativa e aparelhá-la adequadamente, com vistas a se adaptar às transformações 

tecnológicas trazidas pela Revolução Industrial (MURTHA et al., 2015).  

Camatta observa que: 

 

A atuação do poder público no ambiente, considerada ainda muito pontual e 

incipiente, era mantida apenas pelo poder local, ao qual interessava proteger 

somente a salubridade de determinadas áreas que lhe eram convenientes 

economicamente (CAMATTA, 2015, p. 23). 

 

O Estado ocupava-se de áreas específicas, como a zona portuária de cidades como 

Santos, Rio de Janeiro e Recife (REZENDE, 2000). Contudo, a maioria da população carecia 

de serviços adequados de saneamento, não possuindo acesso, nem mesmo à água potável. As 

doenças de veiculação hídrica continuavam a afetar crianças, mulheres, homens e escravos. 

Com a Abolição da Escravatura, em 1888, a mão de obra negra passa a habitar 

cidades em condições muito precárias, com dificuldades para morar e encontrar trabalho.  

A Proclamação da República, em 1889, trouxe ares de renovação, crescimento 

econômico e a mão de obra imigrante. Os portos recebiam os imigrantes europeus que vinham 

de navio em uma jornada em péssimas condições sanitárias, adoentados com sarampo, cólera, 

tuberculose e piolho (REZENDE, 2000).  

O crescente aumento da população no período imperial colaborou para o 

adensamento nas cidades e aumentou as demandas em relação à infraestrutura sanitária. 

Epidemias de febre amarela, cólera e varíola tornaram-se comuns no Brasil, principalmente 

em cidades populosas (REZENDE, 2000). 

O cenário não contribuía para uma boa imagem do País na Europa. O Brasil era 

visto como local de epidemias, viveiros de ratos e criadouro de vetores de doenças tropicais 

(CAMATTA, 2015). 

Foram realizadas algumas ações sanitárias pelo poder público para melhorar essa 

imagem. Contudo, eram ações direcionadas à classe alta da população, correspondendo a um 

pequeno grupo de pessoas, dadas as dimensões e número de indivíduos brasileiros. 
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Com o fim do tráfico negreiro, em 1850, novas iniciativas eram necessárias para o 

crescimento da economia capitalista brasileira. Nessa época, a cultura do café era um aporte 

significante de receitas para o País. Mesmo com alguma disponibilidade financeira, o Brasil 

não possuía tecnologia e soma em recursos bastantes para investir em industrialização. Logo, 

ocorreram concessões dos serviços de saneamento para as companhias estrangeiras.  

Pode-se citar o sistema de coleta de esgotos do Rio de Janeiro com a 

concessionária inglesa The Rio de Janeiro City Improvements Company Limited, em 1862; o 

sistema de esgotamento sanitário de Recife com a concessionária inglesa Recife Drainage 

Company, em 1873; e o sistema de abastecimento de água de Porto Alegre com a Companhia 

Hydráulica Porto Alegrense, em 1861 (REZENDE, 2000). 

Segundo Murtha et al. (2015, p. 200), “a construção de redes de coleta de esgotos 

sanitários passou a ser a resposta para as epidemias de cólera e o tratamento das águas de 

abastecimento, por filtração, receberia também a confirmação empírica da sua eficácia”. 

Até o início do século XX, as maiores ações viabilizadas no sentido de promover 

medidas sanitárias foram realizadas com tecnologias europeias (REZENDE, 2000).  

A promulgação da Constituição de 1891 concedeu aos Estados autonomia para 

prestar serviços de saúde, como também de vigilância sanitária, estabelecendo no em seu Art. 

5º que “Incumbe a cada estado prover, a expensas proprias, ás necessidades de seu governo e 

administração; a União, porém, prestará soccorros ao Estado que, em caso de calamidade 

publica, os solicitar” (BALEEIRO, 2012, p. 65).1 

Assim, mesmo que cada estado fosse responsável pela prestação de seus serviços 

de saneamento básico, os serviços continuaram restritos às cidades e a uma parcela pequena 

da população. Já os serviços das concessionárias não estavam atendendo a demanda dos 

consumidores, o que se tornou um incentivo para melhorar os serviços de saneamento. 

No início do século XX, a coleta de resíduos e o comércio de alimentos nas 

proximidades da região portuária da cidade do Rio de Janeiro eram realizados sem higiene 

alguma. Os navios atracavam no porto com passageiros que vinham doentes e se hospedavam 

nas regiões próximas, nas quais o fornecimento de água e a coleta de esgoto eram precários. O 

cenário era propício para a ocorrência de epidemias (REZENDE, 2000). 

No ano de 1903, o médico e epidemiologista Oswaldo Cruz é nomeado Diretor 

Geral de Saúde Pública, com o intuito de melhorar as ações sanitárias na cidade do Rio de 

Janeiro. O objetivo era combater epidemias de febre amarela, varíola e peste bubônica. 

 

1 Trecho reproduzido como na versão original. 
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Oswaldo Cruz realizou campanhas sanitárias no Rio de Janeiro para eliminar o mosquito 

transmissor da febre amarela. Para Rezende: 

 

Para o combate às epidemias criou-se a Brigada Mata-Mosquitos, cujo objetivo era 

acabar com os focos de reprodução dos mosquitos transmissores da febre amarela e 

combater a peste bubônica, através da “caça-ratos”. Como os mata-mosquitos não 

conseguiam exterminar os ratos, apelou-se para a ajuda da população, pagando-se 

um tostão por cada roedor semelhante (REZENDE, 2000, p. 71). 

 

Para combater a varíola, Oswaldo Cruz logrou que a vacina fosse obrigatória para 

todas as classes sociais. A Lei que determinava a obrigatoriedade foi chamada de “Código de 

Torturas” (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ, 2019). 

Devido ao fluxo migratório e à ameaça constante de doenças, o estado de São 

Paulo disponibilizou recursos suficientes para que ações sanitárias fossem realizadas nas 

regiões mais pobres e prevenir o avanço de epidemias (REZENDE, 2000). 

Conforme descreveram Rezende e Heller: 

 

A cidade de Santos, principal porta de entrada dos imigrantes no Estado, vivia em 

flagrante insalubridade. A baixada santista, circundada por áreas pantanosas e 

alagadiças, era constante foco de febre amarela, o que representava um entrave às 

atividades econômicas realizadas no principal porto brasileiro (REZENDE; 

HELLER, 2002, p. 114). 

 

No ano de 1897, é inaugurada Belo Horizonte, a capital do estado de Minas 

Gerais, que foi fruto de um plano urbanístico de Aarão Reis, inspirada na concepção europeia 

de cidade organizada, saudável e com infraestrutura de saneamento. Embora o projeto tenha 

considerado um sistema unitário de coleta de esgotos e águas pluviais, parte deste foi 

implantada e a outra parte foi feita com um sistema separador de coleta de águas pluviais e 

esgotos, que acabou prevalecendo (REZENDE, 2000). Para Maricato: 

 

Eram feitas obras de saneamento básico e embelezamento paisagístico, 

implantavam-se as bases legais para um mercado imobiliário de corte capitalista, ao 

mesmo tempo em que a população excluída desse processo era expulsa para os 

morros e as franjas da cidade. Manaus, Belém, Porto Alegre, Curitiba, Santos, 

Recife, São Paulo e especialmente o Rio de Janeiro são cidades que passaram, nesse 

período, por mudanças que conjugaram saneamento ambiental, embelezamento e 

segregação territorial (MARICATO, 2000, p. 2). 

 

Sendo assim, mesmo que alguns poderes estaduais trabalhassem para reduzir as 

epidemias, tornava-se cada vez mais evidente que a União precisaria interagir na situação, 

para tratá-la de forma coletiva, pois as populações dos estados estavam interligadas pelos 
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causadores das doenças. A consciência de uma ação integrada por parte do poder público teve 

um incentivo das classes abastadas, as quais queriam expandir seus negócios para além do 

País. 

Nas primeiras décadas do século XX, a maioria da população brasileira era rural. 

Nas partes interioranas, havia os latifúndios dos grandes proprietários de terras e as pequenas 

propriedades, cuja população vivia à mercê da miséria e da falta de saneamento (REZENDE, 

2000). 

O Brasil era um país de economia agrária. Era difícil sobreviver nos “sertões”, 

somente com a agricultura de subsistência e uma pequena criação de gado (REZENDE, 

2000). Sem acesso à água potável, coleta de esgoto e resíduos, pessoas doentes com 

“amarelão”, ou ancilostomíase, transmitida por larvas do verme que se alojam no solo, eram 

em grande número. Além das verminoses, ocorriam sarna e tuberculose. 

Em 1918, o escritor Monteiro Lobato, colaborador entusiasmado da Liga Pró-

Saneamento, publicou contos retratando o habitante do interior, chamado “Jeca Tatu”, doente 

e preguiçoso, sem condições de trabalhar, descalço com “amarelão”. Tratar esses 

trabalhadores era uma oportunidade para o capitalismo prosperar (REZENDE e HELLER, 

2002). 

Com base nesse cenário, o governo federal centralizou as ações de saneamento. 

Uma reforma foi realizada e se passou a prestar auxílio às “populações dos estados” e não aos 

governos estaduais (REZENDE, 2000). Trata-se de uma reestruturação importante, dado que 

os recursos financeiros seriam destinados diretamente às populações afetadas. 

O governo instituiu, no ano de 1920, a Reforma Carlos Chagas, que ampliou as 

atividades de cooperação com estados, por meio da Diretoria de Saneamento e Profilaxia 

Rural (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA, 2019). 

Mesmo com a atuação do governo federal nos estados, os serviços que eram 

prestados pelas companhias privadas de saneamento não conseguiam suprir a demanda, 

principalmente com o crescimento da população urbana e maior alcance dos serviços.  

Conforme Murtha et al.: 

 

O objetivo fundamental das companhias seria a obtenção de dividendos sobre o 

capital investido e, assim, o atendimento somente seria estruturado nas regiões 

ocupadas por consumidores com adequada capacidade de pagamento, resultando na 

não incorporação de grande parte da população aos serviços (MURTHA et al., 2015, 

p. 200). 

 



26 

O período pós-guerra, aliado à decadência das ações estrangeiras no campo dos 

serviços de saneamento, fez com que essa questão regressasse para o poder público 

(CAMATTA, 2015). Após a Revolução de 1930, as oligarquias cafeeiras deixaram o poder 

político e Getúlio Vargas assumiu a presidência. Em 1934, foi promulgada uma nova 

constituição, iniciando uma nova organização político-social do Brasil. É importante ressaltar 

que a nova carta confirmou o sistema federalista e o bem-estar social e econômico no país. 

Foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública – MESP – em novembro de 

1930. Na área de saúde pública, havia uma preocupação em atender às necessidades da 

população interiorana. Foram criados serviços de combate a doenças como o Serviço 

Nacional de Febre Amarela – SNFA, o primeiro serviço de saúde pública de dimensão 

nacional, e o Serviço de Malária do Nordeste – SMN. O governo constituiu procuradores nos 

estados para estabelecer órgãos executivos de ações sanitárias (FUNDAÇÃO GETÚLIO 

VARGAS – FGV, 2019).  

Rezende e Heller (2008, p. 14) observam que “[...] a constituição de 1934 

entendeu ser competência municipal a organização dos serviços de caráter local atribuindo 

aos municípios responsabilidades no empreendimento de ações [...]”, embora a estrutura dos 

municípios, em sua grande maioria sem recursos e tecnologia, não pudesse executar ações 

sanitárias. 

No ano de 1941, ocorreu uma nova reforma da saúde pública federal. O 

Departamento Nacional de Saúde, ligado ao MESP, criou a Divisão de Organização Sanitária 

-DOS; o Instituto Oswaldo Cruz; o Serviço Nacional de Águas e Esgotos – SNAE; e o 

Serviço de Saúde dos Portos (FUNASA, 2019).  

Em 1942, o MESP criou o Serviço Especial de Saúde Pública – SESP – em 

cooperação com o Institute of Interamerican Affairs, do Governo Americano (FUNASA, 

2019). Para a formação do SESP foram contratados, provisoriamente, funcionários da 

Fundação Rockfeller, que possuíam experiência na pesquisa e promoção de saúde pública. 

Nos anos cinquenta, as ações sanitárias realizadas no País foram subsidiadas por 

recursos internacionais, que buscavam no Brasil matéria-prima para o mercado internacional 

pós-guerra. O país começou um processo de industrialização voltada para a política 

desenvolvimentista, ou seja, o crescimento econômico baseado na industrialização e nas obras 

de infraestrutura com a participação do Estado. Era a modernização que chegava ao Brasil por 

meio do investimento do capital estrangeiro. 

Sendo assim, mesmo que o movimento social contra a dependência estrangeira 

fosse contrário à dependência econômica dos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, 
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as reivindicações por melhorias nas condições de saneamento não se concretizariam sem o 

financiamento externo (CAMATTA, 2015). 

O SESP prorrogou o auxílio proveniente dos Estados Unidos, celebrando 

convênio com os municípios, estados e regiões para a realização de programas de saúde e 

saneamento, e consolidação dos modelos de Serviços Autônomos de Água e Esgoto – SAAE 

(REZENDE, 2000). 

Em 1952, durante o segundo governo de Getúlio Vargas, foi lançado o primeiro 

Plano Nacional para Abastecimento de Águas, que investia em modelos de gestão mais 

autônomos, desvinculando os serviços de saneamento da administração direta (CAMATTA, 

2015). O plano foi um passo importante para o setor no Brasil. Um grande estímulo para 

municípios criarem serviços de saneamento. Com isso, mesmo que tenham sido registradas 

muitas limitações ao plano, cidades com até 50.000 habitantes puderam ser assistidas com 

sistemas de abastecimento de água (REZENDE, 2000).  

No entanto, segundo Camatta: 

 

[...] o modelo assistencialista de saneamento foi estimulado, em detrimento do viés 

preventivo, ou seja, a causa, para remediar o tratamento de doenças (a 

consequência), o que provocou uma desaceleração nos investimentos em 

infraestrutura (CAMATTA, 2015, p. 36).   

 

De fato, a população tem uma percepção maior de ações de políticas 

assistencialistas, tais como ser atendida por um médico do sistema público de saúde ao 

adoecer, se comparada à implantação de uma rede de esgotos para beneficiar a região em que 

reside. Logo, o bônus político é maior no primeiro caso que em políticas públicas de longo 

prazo. Entretanto, recursos são limitados pelo orçamento, bem como a opção pelo 

assistencialismo resulta no desvio de recursos dos investimentos em infraestrutura. 

A Figura 1 apresenta, sucintamente, os marcos legais e institucionais do setor de 

saneamento a partir da década de 1960, descritos a seguir. 
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Figura 1: Marcos legais e institucionais do setor de saneamento a partir da década de 1960 

 

Fonte: adaptado de FGV (2016). 

 

Em 1964, teve início o período de ditadura militar no Brasil, em que o 

autoritarismo substituiu o direcionamento de ações de governo na disputa pelo voto. Foi um 

período de orientação técnica em muitas áreas do governo e com o saneamento não foi 

diferente. 

Na final da década de 1960, algumas medidas foram importantes para delimitação 

de uma nova fase do saneamento básico no Brasil. A Lei 4.380/1964 criou o Banco Nacional 

da Habitação (BNH) e o respectivo órgão de assessoramento técnico na Secretaria Federal de 

Habitação e Urbanismo (SERFHAU), que deveriam fomentar a expansão das ações para 

oferta de habitação e saneamento básico, administrando recursos do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS). 

Rezende e Heller (2002, p. 229) observam que “o BNH se tornou o a maior fonte 

de recursos para o setor de saneamento”. 

O Decreto 61.160/1967 criou o Fundo de Financiamento para o Saneamento – 

FINASE, destinado a prover recursos para o financiamento de estudos, projetos e obras de 

saneamento e irrigação. O FINASE ampliava a fonte de recursos para o saneamento, sendo 

uma fonte adicional de recursos para o BNH. 

A Lei 5.318/1967 criou o Conselho Nacional de Saneamento, estabelecendo como 

uma das atribuições de sua Comissão Diretora a elaboração do Plano Nacional de Saneamento 

(PLANASA). Esse conselho também definira normas e programas a serem obedecidos pelo 

FINASE. Posteriormente, a Lei 6.528/1978 delegou ao então Ministério do Interior 

estabelecer as condições de operação do PLANASA, que seriam executadas pelo BNH. 

Todavia, a regulamentação das aplicações dos recursos geridos pelo BNH ocorreu apenas pelo 
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Decreto-Lei 949, de 17/10/1969. Desta forma, o PLANASA teve início efetivo da década de 

1970. 

Um dos resultados do PLANASA foi a configuração atual das Companhias de 

Estaduais de Saneamento Básico (CESB) – (FRANCO, 2017), resultado da incorporação de 

várias companhias municipais às estaduais criadas, como a COPASA no estado de Minas 

Gerais. É um arranjo que reconhece diferenças regionais, mas mantém o ganho de escala na 

administração destes serviços (CUNHA, 2017) – (Quadro 1).  

 

Quadro 1: Atores e funções no PLANASA 

Função Ator 

Planejamento União (SERFHAU) e estado (CESB) 

Titularidade Município 

Regulação e fiscalização União (MINTER) 

Operação Estado (CESB) 

Financiamento 
União (BNH), Estado (CESB) e Município (contrapartida financeira) e 

usuário 

Fonte: Cunha (2017, p.17). 

 

Todavia, no desenrolar da política houve um viés para o abastecimento de água, 

sendo que atualmente os sistemas de coleta, disposição e tratamento de resíduos sólidos e de 

drenagem urbana permanecem como responsabilidades municipais (REZENDE, 2000). Em 

seu período de vigência, o PLANASA foi responsável por uma notável expansão dos serviços 

de saneamento básico no Brasil (Tabela 1), ainda que de forma assimétrica segundo a renda 

(Tabela 2). Essa assimetria foi resultado do modelo de financiamento adotado, o qual 

priorizava os sistemas com maior garantia de retorno (REZENDE, 2000). 

 

Tabela 1: Cobertura dos serviços de saneamento no Brasil (1970-2000 – valores percentuais) 

Ano 1970 1980 1990 2000 

Serviço de água tratada     

Urbano – rede 60,5 79,2 86,3 89,8 

Rural – rede 2,6 5,1 9,3 18,1 

Coleta de esgoto     

Urbano – rede 22,2 37,0 47,9 56,0 

Urbano – fossa séptica 25,3 23,0 20,9 16,0 

Rural – rede 0,5 1,4 3,7 3,3 

Rural – fossa séptica 3,2 7,2 14,4 9,6 

Fonte: Mendonça e Motta (2007, p.17). 

Tabela 2: Cobertura dos serviços de saneamento conforme renda (2000 – valores percentuais) 

Item Brasil 
Classe de renda (salários mínimos) 

Até 2 2 a 5 5 a 10 Acima de 10 

Água Tratada 77,8 67,4 86,1 91,1 92,6 

Coleta de Esgoto 47,2 32,4 55,6 67,1 75,9 

Fonte: Mendonça e Motta (2007, p.18). 
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Na década de 1980, o modelo de financiamento do PLANASA entrou em crise em 

decorrência da conjuntura econômica. Em 1986, o BNH foi extinto em meio a investigações 

sobre corrupção, sendo suas operações absorvidas pela Caixa Econômica Federal (CEF). A 

promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CR-88) trouxe 

também um viés municipalista (CAMATTA, 2015), que conflitava com as diretrizes de 

administração estaduais do PLANASA.  

Portanto, pode-se delimitar o ano de 1990 como o final desta fase. A evolução dos 

índices de mortalidade infantil no período 1970-1990 permite avaliar a importância do 

PLANASA para a melhoria das condições de saneamento básico no Brasil (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Evolução da taxa de mortalidade infantil no Brasil (1970-1990) 

  

Fonte: adaptado de Simões et al. (1999, p. 20). 

 

No Gráfico 1, observa-se uma tendência de acentuação da redução da taxa de 

mortalidade infantil a partir da década de 1970. No entanto, é preciso reconhecer que outros 

avanços existiram nessa mesma época, tais como os da medicina preventiva (vacinação 

infantil, campanha do soro caseiro, dentre outros), essa tendência se apresenta em todas as 

regiões do Brasil, mesmo diante dos diferentes níveis de acesso ao atendimento médico nas 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste quando comparadas às regiões Sul e Sudeste. Quando 

está em prática uma política de investimentos planejados em saneamento básico, os resultados 

são percebidos nos indicadores de saúde pública.  

Ainda no Gráfico 1, percebe-se que, no período 1930-1970, a taxa de mortalidade 

infantil no Brasil caiu cerca de 29%, enquanto no período 1970-1990 a redução foi igual a 
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58%, ou seja, o dobro de redução na metade do tempo necessário, portanto, quatro vezes 

maior. 

O período compreendido entre 1990 e 2007, foi de desarticulação e incertezas, 

diante do contexto neoliberal que se instalava na América Latina (CAMATTA, 2015). O 

Projeto de Lei n. 53/91, que tramitava no Congresso Nacional desde 1991 dispondo sobre a 

Política Nacional de Saneamento, seus instrumentos e outras providências, foi aprovado no 

final de 1993 e encaminhado para sanção presidencial. O Presidente Fernando Henrique 

Cardoso vetou integralmente o referido projeto, pois pretendia dar o mesmo tratamento dado 

aos setores de energia elétrica e telecomunicações.  

Nesse período foi publicada a Lei 8.987/95 (Lei das Concessões), que versa sobre 

as concessões de serviços públicos, dentre os quais o saneamento básico. Na mesma época 

foram criadas a Secretaria de Política Urbana (SEPURB), sucedida pela Secretaria Especial de 

Desenvolvimento Urbano (SEDU), posteriormente vinculada ao Ministério das Cidades, 

criado em 2003, hoje substituído pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.  

Em 1997, foi publicada a Lei 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, embora não mencione diretamente o saneamento básico, apresenta uma 

profunda ligação com os objetivos da Lei 11.445/2007, como se verá mais adiante, ao dispor 

em seus objetivos (art. 2º): 

 

Art. 2º São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 
I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em 

padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; 
II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte 

aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; 
III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou 

decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 
IV - incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento de águas 

pluviais. (BRASIL, 1997). 
 

Em 2001, houve nova tentativa de instituir diretrizes para o saneamento básico 

por meio do Projeto de Lei (PL) 4.147/2001. Em 2005, o projeto foi retirado de tramitação a 

pedido da Presidência da República, após várias manifestações contrárias da sociedade civil, 

solicitando maior discussão quanto ao assunto. 

Em 2004, foi promulgada a Lei 11.079 instituindo normas gerais para licitação e 

contratação de Parceiras Público-Privadas (PPP), em complementação ao disposto na Lei das 

Concessões (Lei 8.987/95). Esta lei criou diferenciações entre concessões patrocinadas, 

administrativas e comuns, sendo que apenas as duas primeiras se enquadrariam em PPP. A 

Lei 11.079/2004 define: 
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Art. 2o Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na 

modalidade patrocinada ou administrativa. 
         § 1o Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras 

públicas de que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, 

adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro 

público ao parceiro privado. 

         § 2o Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a 

Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução 

de obra ou fornecimento e instalação de bens. 

         § 3o Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim 

entendida a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei no 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando não envolver contraprestação pecuniária 

do parceiro público ao parceiro privado. (BRASIL, 2004). 

 

Desta forma, a Lei 11.079/2004 criou acesso especial aos serviços de saneamento 

básico via PPP, que se enquadrariam no regime de concessão patrocinada. Em 2007, foi 

lançada a primeira etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). No período 

2007-2018, o PAC investiu R$49,5 bilhões em ações relacionadas ao saneamento de um total 

de R$321,9 bilhões investidos (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2019).  

Finalmente, no ano de 2007, foi publicada a Lei Federal nº 11.445 que estabelece 

as diretrizes básicas para o saneamento básico no país. Trata-se uma legislação importante, 

dado que anteriormente o saneamento básico no Brasil não possuía um marco regulatório. 

A Lei 11.445/07 definiu em seu artigo 3º, item I que (BRASIL, 2007):   

 

Saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais 

de:  

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação 

até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 

esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 

ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 

limpeza de logradouros e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das 

respectivas redes urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou 

retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final 

das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.  (BRASIL, 2007). 

 

Assim, o saneamento básico não está mais restrito às ações de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário. A nova conceituação engloba os serviços de coleta, tratamento 

e disposição final de resíduos sólidos e a as atividades de drenagem e manejo de águas 

pluviais. A nova abordagem holística do saneamento básico compreende a importância da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm
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interação dos serviços de água, a geração de resíduos e a forma como são dispostos no meio 

ambiente, buscando encadear as ações para prevenir doenças e a degradação ambiental. 

O artigo 2º da Lei 11.445/07 estabelece que os serviços serão prestados com base 

nos princípios da universalização do acesso; integralidade; serviços adequados à saúde 

pública e à proteção do meio ambiente; adoção de métodos e técnicas peculiares a cada local; 

articulação com políticas de desenvolvimento urbano e regional, habitação e combate à 

pobreza; eficiência e sustentabilidade econômica. 

O princípio da universalização do acesso é, segundo a Lei, ampliação progressiva 

do acesso ao saneamento básico para os domicílios ocupados do País. O princípio da 

universalidade é o alicerce estrutural do setor, baseando o planejamento dos programas 

(CAMATTA, 2015). A autora completa que “o saneamento engloba um conjunto de serviços 

que não se limita apenas ao binômio esgoto/água” (CAMATTA, 2015, p. 129). 

O princípio da integralidade, artigo 2°, inciso II, “é compreendido como o 

conjunto de atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento 

básico”, propiciando à população o acesso em consonância com suas necessidades (BRASIL, 

2007). 

Os serviços de saneamento devem buscar adoção de métodos, técnicas e processos 

que se adequem as peculiaridades locais e regionais, objetivando a eficiência e a 

sustentabilidade econômica, com serviços de qualidade, regularidade e de forma contínua 

(BRASIL, 2007). 

A Lei 11.445/07 estabelece no artigo 8º que os titulares dos serviços de 

saneamento básico são os Municípios e o Distrito Federal. Deixa claro que, diante de interesse 

comum, as regiões metropolitanas, aglomeração urbana ou microrregião podem instituir 

consórcios públicos ou convênios de cooperação (BRASIL, 2007). 

Os serviços de saneamento básico, segundo artigo 19 da Lei, deverão seguir um 

plano para cada área, ou seja, abastecimento de água, esgotos, drenagem e resíduos sólidos. 

Esses deverão dispor, no mínimo, de um diagnóstico da situação de cada serviço e seus 

impactos nas condições de vida, utilizando sistemas de indicadores sanitários, 

epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos; objetivos e metas de curto, médio e longo 

prazo; programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e metas, de modo 

compatível com planos plurianuais ou outros planos de governo; ações emergenciais e de 

contingência; mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e 

eficácia das ações programadas (BRASIL, 2007). 
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Em conformidade com a Lei 9.433/97, artigo 1°, inciso V, “[...] a bacia 

hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos[...]”, a Lei 11.445, seu artigo 19°, parágrafo 3°, “Os planos de saneamento básico 

deverão ser compatíveis com os planos das bacias hidrográficas em que estiverem inseridos 

[...]”. Logo, os planos devem prezar por programas e metas que compatibilizem o uso racional 

dos recursos hídricos da bacia (BRASIL, 1997, 2007). Dentre os princípios da Lei 11.445/07, 

art. 2°, estão previstos: “[...] XII- a integração das infraestruturas e dos serviços com a gestão 

eficiente dos recursos hídricos; XIII- adoção de medidas de fomento à moderação do consumo 

de água” (BRASIL, 2007). 

Sendo assim, os programas de saneamento básico devem primar pela integração 

dos serviços, buscando o combate de perdas de água, inclusive, o aproveitamento de águas 

pluviais dentro dos sistemas da bacia hidrográfica. 

Conforme estabelece a Lei 11.445/07, a drenagem urbana faz parte dos serviços 

de saneamento básico. No entanto, mesmo que a justificativa para cobrança por serviços de 

fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos e coleta e disposição de lixo seja 

bastante clara, o mesmo não pode ser dito para os serviços de drenagem urbana. Por sua 

própria natureza, são serviços difusos, associados à infraestrutura das cidades, de 

administração municipal, mas cuja estrutura é demandada conforme o uso e ocupação do solo 

definidos pela respectiva Câmara Municipal. 

O Estatuto das Cidades, Lei 10.257/01, aborda, de forma superficial, que as 

inundações e as obras de drenagem urbana devem ser consideradas no planejamento urbano. 

No entanto, nada se fala sobre como custear essa parcela tão importante do saneamento 

básico: basta lembrar que os focos de endemias como a dengue estão fortemente relacionadas 

à ocorrência de áreas mal drenadas. 

O sistema de drenagem urbana é demandado proporcionalmente ao grau de 

impermeabilização dos terrenos. De fato, Baptista e Nascimento (2002) destacam as 

vantagens da utilização da área impermeável do lote como critério para rateio dos custos de 

drenagem urbana, enquanto Cançado et al. (2006) propõem um critério econômico para o 

rateio. Entretanto, poucos municípios brasileiros praticam esta cobrança, pois existem 

dificuldades no rateio conforme o critério definido no Código Tributário Nacional – CTN2. 

 

2
 O CTN, em seu artigo 77, define que taxa tem como fato gerador “[...] a utilização efetiva ou potencial de 

serviço público específico e divisível” (BRASIL, 1966). 

 



35 

O governo brasileiro elaborou o Plano Nacional de Saneamento Básico – 

PLANSAB – em conformidade com o artigo 52 da Lei 11.445/07, que foi aprovado em 

dezembro de 2013. O plano tratou dos princípios do saneamento básico como norteadores das 

metas apresentadas, fez uma análise situacional do setor no país, simulou cenários para 2030, 

descreveu os programas e as formas de monitoramento e revisão (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2013). 

Conforme o artigo 52, § 2°, “os planos devem ser elaborados com horizonte de 20 

(vinte) anos, avaliados anualmente e revisados a cada 4 (quatro) anos, preferencialmente em 

períodos coincidentes com os de vigência dos planos plurianuais”. Isso porque as revisões 

coincidirão com a elaboração dos orçamentos da União.  

Em 2010, foi publicada a Lei Federal 12.305, que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos – PNRS, firmando seus princípios, objetivos e instrumentos, assim como as 

diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os 

perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos 

econômicos aplicáveis (SALIBA e NEVES, 2019). Segundo Ribeiro e Saliba: 

 

Apesar de uma longa tramitação, quase duas décadas, a Lei 12.305/2010 que 

instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS é considerada uma lei 

moderna com dispositivos que permitiriam o país avançar na gestão e gerenciamento 

dos resíduos sólidos nas suas diversas modalidades, em termos de tipologia, resíduos 

sólidos urbanos, serviços de saúde, construção civil, industriais, mineração, 

agropecuários, especiais, etc. com instrumentos de planejamento, comando e 

controle, responsabilidade compartilhada na logística reversa e também a previsão 

de instrumentos econômicos, como o poluidor-pagador e o protetor-recebedor 

(RIBEIRO; SALIBA, 2018, p. 4). 

 

A Lei 12.305/10 estabeleceu, no artigo 8°, os instrumentos da PNRS, e entre eles, 

no inciso I, os planos de resíduos sólidos. O plano de resíduos sólidos estabelece princípios, 

objetivos, diretrizes, metas e ações que viabilizem a redução, reutilização, reciclagem e não-

geração dos resíduos sólidos, diminuindo os impactos ambientais e contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos (SALIBA e NEVES, 2019). 

Observa-se que a Lei 11.445/07 estabeleceu uma regulação para saneamento 

básico no país, dando novo fôlego ao setor. No entanto, para o cumprimento dos objetivos 

estabelecidos nos planos é necessária a elaboração das políticas públicas com as metas 

planejadas. 

O caput do artigo 175 da CR-88 estabelece que “incumbe ao poder público, na 

forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de 

licitação, a prestação de serviços públicos” (BRASIL, 1988). Os serviços de saneamento 
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básico são essenciais à vida e à saúde da população e, quando delegados sob concessão, 

devem se submeter aos princípios do direito administrativo da moralidade, eficiência e 

economicidade, tanto para entidades públicas ou privadas. 

Todavia, não raro, a prestação do serviço público de saneamento tem sido feita 

por meio dos contratos de programa. Os municípios ou Distrito Federal, titulares dos serviços, 

constituem as obrigações para os estados ou para consórcio público no âmbito de gestão 

associada. Neste caso, é necessário que “haja a prestação de serviços públicos ou a 

transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à 

continuidade dos serviços transferidos” (art. 13 Lei 11.107/05). Os estados utilizam as 

companhias estaduais para prestar o serviço, das quais fazem parte. 

A Medida Provisória 868 de 28 de dezembro de 2018 atualizava o marco legal do 

saneamento básico e alterava a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir à Agência 

Nacional de Águas – ANA, competência para editar normas de referência nacionais sobre o 

serviço de saneamento (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2018). A medida provisória 

deixou de viger em 03 de junho de 2019, pois não foi apreciada a tempo pela Câmara de 

Deputados.  

Em 06 de junho de 2019, o Projeto de Lei 3.261/2019 foi aprovado no Senado 

Federal, seguindo para a Câmara dos Deputados. O projeto de lei permite a prorrogação dos 

contratos já existentes entre municípios e companhias estaduais ou outras por mais uma 

vigência, a fim de garantir a amortização dos investimentos necessários à universalização dos 

serviços3 (SENADO FEDERAL, 2019). Além disso, o projeto prevê um prazo de três anos 

para as assembleias legislativas definirem a formação de blocos de municípios a participarem 

de forma conjunta das licitações. O município continuará sendo uma unidade autônoma, já 

que a adesão é voluntária. 

O texto que alterava as atribuições da ANA foi excluído para evitar conflitos de 

competências com o Poder Executivo. 

Os programas de saneamento básico são efetivados por meio de políticas públicas. 

Estas representam o conjunto de ações, metas e planos que os governos, conforme suas 

competências, desenvolvem para implementar os programas. 

 

3 Art. 7º Os contratos de concessão e os contratos de programa para prestação dos serviços públicos de 

saneamento básico existentes na data de publicação desta Lei permanecerão em vigor até o advento do seu termo 

contratual. 

§ 1º Os contratos de programa poderão ser convertidos em contratos de concessão, bem como poderão ter seus 

prazos prorrogados, por uma única vez, a fim de garantir a amortização dos investimentos necessários à 

universalização dos serviços contratados, mediante acordo entre as partes (SENADO FEDERAL, 2019). 
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As políticas públicas devem buscar o bem-estar da sociedade e o interesse 

público. No entanto, a elaboração dessas diretrizes procura cumprir os deveres constitucionais 

e legais do Estado e suas ações no que foi politicamente decidido e legalmente autorizado 

(WANDERLEY, 2009). Para Di Pietro: 

 

As políticas públicas são as metas e os instrumentos de ação que o poder público 

define para a consecução de interesses públicos que lhe incumbe proteger. Elas 

compreendem não só a definição das metas, das diretrizes, das prioridades, mas 

também a escolha dos meios de atuação (DI PIETRO, 2013, p. 22). 

 

Assim, Rubinger (2008, p. 10) também menciona que “[...] a política pública, em 

cujo domínio se encontra o saneamento, é uma área de atuação do Estado que demanda 

formulação, avaliação, organização institucional e participação da população como cidadãos 

(ãs) e usuários (as)”. 

A elaboração das políticas públicas é parte de um processo que possui algumas 

etapas: formação de agenda, formulação, processo decisório, implementação e avaliação 

(SEBRAE, 2008). 

Na formação da agenda, o governo estabelece quais são as demandas prioritárias 

da sociedade e quais serão tratados. Importante ressaltar que as demandas são definidas de 

acordo com critérios de emergência, que são obtidos por indicadores da área (exemplo: 

percentagem de população com acesso à água potável, mortalidade infantil), eventos de 

grande repercussão (exemplo: epidemia de febre amarela) e resultados das avaliações 

anteriores, que indicam as falhas e sucessos dos programas já implantados (SEBRAE, 2008). 

A etapa de formulação das políticas públicas é aquela em que se elaboram os 

programas de saneamento, com suas metas, ações, custos, indicadores e tempo para execução, 

em consonância com a realidade política e financeira do país (SEBRAE, 2008). 

Camatta (2015, p.154) observa que “o planejamento ordena e organiza as ações 

humanas em vários segmentos [...]. A ideia de planejar carrega em seu bojo a racionalidade 

necessária para transformar determinada realidade no rumo de suas finalidades”. 

O processo decisório é o momento no qual o governo define quais programas 

serão implantados. É uma etapa em que os grupos sociais devem participar diretamente ou por 

meio de seus representantes.  

Para Ribeiro (2006, p. 81), “[...] as etapas de formulação de políticas públicas e de 

processo decisório devem ser submetidas à realidade econômica, social e ambiental, devendo 
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a avaliação ser desenvolvida com base em objetivos e metas estabelecidos de forma clara e 

precisa”. 

A implementação das políticas públicas é a etapa de execução dos programas 

definidos na fase anterior. Nesse ponto, são disponibilizados os recursos para a implantação 

dos programas. A última etapa é a avaliação das políticas públicas implementadas. É feita 

uma análise dos indicadores utilizados nos programas, dos resultados alcançados diante das 

ações propostas, do tempo e dos custos e o retorno dos interessados.  

Conforme o autor, 

 

[...] a avaliação de políticas públicas pode constituir-se em importante instrumento 

para disponibilizar aos tomadores de decisão informações que permitam subsidiar o 

processo de formulação e aperfeiçoamento das ações do Estado na sua 

implementação (RIBEIRO, 2006, p. 82). 

 

Ademais, a avaliação de políticas públicas possibilita aos tomadores de decisão 

prestar contas dos recursos utilizados aos interessados, de tal forma que, quanto mais 

escassos, maior a importância a análise do sucesso do programa. 

Segundo Ribeiro (2006), há várias alternativas e tipologias para se proceder 

avaliações.  A avaliação quantitativa de caráter numérico é uma forma de analisar a 

efetividade dos recursos financeiros disponíveis para a política pública. 

O saneamento básico é um objetivo coletivo, de caráter essencial à saúde pública 

e à qualidade ambiental. Os programas devem buscar a universalização dos serviços de 

abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, coleta e disposição final de rejeitos e 

drenagem de águas pluviais. Segundo Rubinger (2008, p. 26), “[...] questões relativas à 

formulação de políticas públicas de saneamento e à gestão de seus respectivos serviços são 

reconhecidas como fundamentais no que se refere à ampliação dos benefícios à população”. 

As políticas públicas de saneamento desenvolveram-se, ao longo do tempo, de 

acordo com as demandas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, desde a época do 

PLANASA. O Brasil vivenciou uma política de desenvolvimento econômico (décadas de 

1960 a 1980) com investimentos externos; uma fase de transição política com a elaboração de 

uma nova constituição, na qual os direitos sociais são garantidos, e a chegada da globalização, 

em que a intervenção do Estado não excede a livre iniciativa dos mercados. 

Com a publicação da Lei 11.445/07, ocorreu a regulação das políticas públicas de 

saneamento básico pelo titular dos serviços: 
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Artigo 9º O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de 

saneamento básico, devendo, para tanto: 

I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei;  

II - prestar diretamente ou delegar a prestação dos serviços;   

III - definir a entidade responsável pela regulação e pela fiscalização dos serviços 

públicos de saneamento básico e os procedimentos para a sua atuação, observado o 

disposto no § 5º do art. 8º-C;  

IV - definir os parâmetros a serem adotados para a garantia do atendimento essencial 

à saúde pública, inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água para 

abastecimento público, observadas as normas nacionais relativas à potabilidade da 

água; [...] (BRASIL, 2007). 

 

Logo, as políticas públicas de saneamento básico serão incluídas nos planos de 

cada área, que serão elaborados pelo titular dos serviços.  

Assim, como citado anteriormente, os titulares dos serviços públicos de 

saneamento básico são os municípios e o Distrito Federal. O artigo 8° D, inciso I, da Lei 

11.445/07 estabelece que, diante do interesse comum, a região metropolitana, aglomeração 

urbana ou microrregião poderão instituir um colegiado interfederativo para prestar os serviços 

públicos de saneamento. Esses serviços também poderão ser prestados por instrumentos de 

gestão associada por meio de consórcios públicos ou convênios de cooperação (BRASIL, 

2007). 

O artigo 30, inciso V, da CR-88 determina que “compete aos municípios 

organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 

públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; [...]”. 

Os serviços de saneamento básico são de caráter essencial, já que são indispensáveis à mínima 

qualidade de vida e podem ser prestados por concessão. 

De fato, a maioria dos municípios brasileiros são pequenos e não possuem corpo 

técnico e recursos financeiros para prestar serviços de saneamento básico. A realidade é a 

formação de consórcios ou mesmo a prestação pelas empresas estaduais que ainda detêm a 

concessão. Neste contexto, aproximadamente 79% dos municípios brasileiros apresentam 

população inferior a 30.000 habitantes (IBGE, 2019). 

Para Franco (2017, p.32), “[...] certo é que a implementação efetiva e eficaz de 

políticas públicas de acesso ao saneamento básico se mostra condição essencial para a vida 

em condições minimamente dignas, possibilitando participação econômica e social”. 

O direito ao saneamento básico é direito social, primordial para uma existência 

com dignidade e qualidade ambiental. 
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3  SANEAMENTO BÁSICO: UM DIREITO SOCIAL 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, foi o primeiro 

documento a proclamar universalmente a proteção dos direitos humanos. Segundo o artigo 1° 

da declaração (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948): “Todos os seres humanos 

nascem livres e iguais em dignidade e em direitos”.  

Após 1948, a ideia de universalismo dos direitos humanos como indivisíveis e de 

acesso a todos continua se impondo aos estados, que detentores do poder econômico, podem 

praticar ações que repercutem na qualidade de vida. Os direitos humanos, tais como o direito 

à vida, à liberdade e à igualdade, devido a sua universalidade nos planos tanto normativo 

quanto operacional, acarretam obrigações erga omnes (TRINDADE, 2000). 

Para Bobbio (2004, p. 26), “a Declaração Universal dos Direitos do Homem 

representa a manifestação da única prova através da qual um sistema de valores pode ser 

considerado humanamente fundado e, portanto, reconhecido [...]”.  

Os direitos humanos tais como direitos à vida e à liberdade, liberdade de 

expressão são inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, etnia, 

religião, sem discriminação (ONU, 1948).  

Já os direitos sociais como alimentar-se, ter condições de boa saúde, morar, ter 

segurança, ter educação de qualidade, transportar-se com segurança, envelhecer dignamente, 

entre outros, necessitam da normatização constitucional para que o Estado seja responsável ou 

garantidor de sua prestação.   

Bobbio (2004, p. 32) descreve que “[...] os direitos sociais expressam o 

amadurecimento de novas exigências - podemos mesmo dizer, de novo valores, como o bem-

estar e da igualdade não apenas formal, e que poderíamos chamar de liberdade através ou por 

meio do Estado”. 

Os direitos sociais estão em contínuo movimento, pois são frutos de 

transformações econômicas que se refletem na qualidade de vida da classe trabalhadora, assim 

como ocorreu na revolução industrial e está acontecendo na globalização (BOBBIO, 2004). 

Conforme Ribeiro e Saliba: 

 
Os chamados direitos sociais, são aqueles em que o Estado deve promover direitos 

humanos à uma vida digna, tais como trabalho, educação, saúde, moradia, 

saneamento, transporte, segurança, proteção à maternidade e à infância, dentre 

outros. São direitos que se estendem a todos os seres humanos como integrantes da 

sociedade. (RIBEIRO; SALIBA, 2018, p. 3).  

 



41 

Os direitos sociais estão fundamentados no princípio da dignidade humana, 

inserto no artigo 1°, inciso III da CR-88 (BRASIL, 1988). 

Segundo Barroso (2012, p. 20), “a dignidade humana é um valor fundamental. 

Valores, sejam políticos ou morais, ingressam no mundo do Direito assumindo, usualmente, a 

forma de princípios. A dignidade, portanto, é um princípio jurídico de status constitucional”. 

Ribeiro e Saliba relatam que: 

 
O princípio da dignidade humana é um princípio aberto. Numa definição concisa, 

ocupa-se de observar que os seres humanos, pela razão intrínseca de sua existência, 

têm direitos à vida, à liberdade, à igualdade e consequentemente, aos direitos sociais 

(RIBEIRO; SALIBA, 2018, p 3).  

 

Portanto, “dignidade humana” é um valor que se constitui a partir da capacidade 

do indivíduo viver com um mínimo de forma digna, ou seja, atendido de suas necessidades 

básicas para a vida, mas também para o seu desenvolvimento pleno como indivíduo.  

Assim, os direitos sociais se efetivam no Brasil com fulcro no princípio dignidade 

humana, por meio da prestação de serviços pelo Estado como afirmou Bobbio (2004). 

Como menciona o artigo 6º da CR-88 “[...] são direitos sociais a educação, a 

saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição” (BRASIL, 1988). 

Os direitos sociais são efetivados por políticas públicas, cujas prestações de 

serviços podem ocorrer de forma direta ou indireta pelo Estado. A Constituição Federal em 

seu artigo 196 caput estabelece que: 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 

(BRASIL, 1988).   

 

A Lei 8.080/90, que discorre sobre a promoção da saúde no país, descreve em seu 

artigo 2° caput: 

 

A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.  

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de 

políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros 

agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação [...] 

(BRASIL, 1990).   
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Portanto, o direito ao saneamento básico no Brasil é um direito social, como o 

direito à saúde e ao meio ambiente equilibrado, para todos. 

No princípio da universalidade está contida a inclusão de todos os indivíduos que 

necessitam dos serviços de saneamento básico, sem impedimento legal, econômico, físico ou 

cultural (CAMATTA, 2015). 

O saneamento básico universalizado é fundamental para a melhoria da qualidade 

de vida. As epidemias de saúde pública, que o país enfrentou e ainda enfrenta, são, muitas 

vezes, reflexos da prestação precária ou ausência de ações neste sentido. 

A CR-88 consagrou em seu artigo 225 caput4 que o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é essencial à qualidade de vida, sendo obrigação do poder público 

e da coletividade preservá-lo hodiernamente e para as futuras gerações. 

De fato, para garantir a saúde, o meio ambiente sustentável e a qualidade de vida 

da população brasileira é preciso investir em políticas públicas de saneamento, que são ações 

preventivas a epidemias já conhecidas no país. Não há como dissociar boa saúde e qualidade 

de vida da prática de ações de saneamento. 

Segundo Peixoto: 

 

A Constituição de 1988 [...] confirmou a competência/dever do poder público para 

instituir e promover políticas de saneamento básico e organizar e prestar os serviços 

atinentes, bem como afirmou os direitos sociais à saúde e o acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para a sua promoção, no que se inclui o saneamento 

básico (PEIXOTO, 2013, p. 505). 

 

A Lei 11.445/07 é o estabelece as diretrizes para a Política de Saneamento Básico 

no país; dispõe sobre o Plano Nacional de Saneamento Básico; estabelece a regulação do 

setor; trata da prestação regionalizada; e dos aspectos técnicos. 

Segundo Ramalho, 

 

[...] pode-se afirmar que o saneamento básico é elemento essencial ao direito à saúde 

e à habitação, razão pela qual ele integra a garantia do mínimo existencial estando, 

portanto, integrando o núcleo mínimo das prestações obrigacionais que podem ser 

exigidas do estado para que o cidadão desfrute de uma vida digna, conforme 

constitucionalmente previsto (RAMALHO, 2019, p. 122). 

 

 

4 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). 
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Em novembro de 2002, O Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da 

ONU estabeleceu no Comentário Geral n° 15, que fornece orientações sobre o direito à água: 

“The human right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically 

accessible and affordable water for personal and domestic uses5” (ONU, 2002). 

Para Neves-Silva e Heller, 

 

Portanto, a água deve estar disponível em quantidade suficiente para uso pessoal e 

doméstico; deve ser segura e de qualidade e não representar risco à saúde; dever ter 

cor, cheiro, sabor aceitáveis evitando que o indivíduo busque fontes alternativas não 

seguras; e deve ser acessível (NEVES-SILVA; HELLER, 2016). 

 

Em 28 de Julho de 2010, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a 

Resolução A/RES/64/292, proposta em 2009, que no item “1: Reconoce que el derecho al 

agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la 

vida y de todos los derechos humanos6” (ONU, 2009). 

A Resolução A/RES/64/292 estabeleceu no item 2: 

 

Exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen 

recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de 

tecnología por medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en 

particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por 

proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el 

saneamiento;7 (ONU, 2009). 

 

De acordo com Oliveira et al. (2014, p.277), “com a Declaração os estados 

passam a assumir o compromisso político e social de realizar este direito ao acesso à água 

potável [...]”.  

O reconhecimento que o direito à água e ao saneamento básico é um direito 

humano, torna-se o primeiro passo para a sua efetivação. Logo, os governos precisam se 

comprometer em ampliar o acesso aos serviços, melhorar os já existentes, capacitar-se 

tecnicamente para manter os serviços com qualidade e fiscalizar seu desempenho.  

Yip e Yokoya observam que: 

 

 

5 O direito humano à água dá a todos o direito a água suficiente, segura, aceitável, fisicamente acessível e com 

preço viável para uso pessoal e doméstico. (Tradução livre). 
6 Reconheceu a água limpa e segura e o saneamento um direito humano essencial para gozar plenamente a vida e 

todos os outros direitos humanos. (Tradução livre). 
7 Incentiva os Estados e as organizações internacionais a fornecer recursos financeiros e apoiar a capacitação e a 

transferência de tecnologia por meio da assistência e cooperação internacional, em particular para os países em 

desenvolvimento, a fim de intensificar os esforços para proporcionar a toda a população acesso à água potável e 

ao saneamento de forma econômica. (Tradução livre). 
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O texto aprovado pela Assembleia Geral está fundamentado em argumentos 

desenvolvimentistas e destaca que, no ânimo de garantir esforços de prover 

saneamento e água limpa, segura e acessível para todos, é necessário que os Estados 

desenvolvidos e as organizações internacionais cooperem com os países em 

desenvolvimento (YIP; YOKOYA, 2016, p. 174). 

 

A Resolução A/RES/64/292 (ONU, 2009) estimula os países e organizações 

internacionais a interagirem para fornecer recursos financeiros e capacitação técnica, como 

forma de proporcionar a todos o acesso à água potável e ao saneamento economicamente 

viável. 

O direito humano à água é um direito universal. Para usufruir deste direito é 

importante observar que a disponibilidade da água para uso pessoal e doméstico varia de 

acordo com a localidade. O Brasil é um país de dimensões continentais, logo a 

disponibilidade hídrica pode variar em função da pluviosidade, do clima, do solo e da 

vegetação.  

Segundo o Ministério da Saúde – MS: 

 

É fato que as atividades humanas, respaldadas em um estilo de vida e 

desenvolvimento, têm determinado alterações significativas no meio ambiente, 

influenciando a disponibilidade de uma série de recursos. A água, em alguns 

territórios, tem-se tornado um recurso escasso e com qualidade comprometida. Os 

crescentes desmatamentos, os processos de erosão/assoreamento dos mananciais 

superficiais, os lançamentos de efluentes e detritos industriais e domésticos nos 

recursos hídricos têm contribuído para tal situação. Nos países em desenvolvimento 

essa problemática é agravada em razão da baixa cobertura da população com 

serviços de abastecimento de água com qualidade e quantidade (MS, 2006, p. 19) 

 

Os custos com serviços de água e saneamento não devem comprometer mais que 

5% da renda mensal familiar (ONU, 2014). O Relatório de Desenvolvimento Humano – 

RDH, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em 

2006 sugere: “Lembremo-nos de que mais de 363 milhões de pessoas sem acesso a água pura 

vivem com menos de 1 dólar por dia” (PNUD, 2006).  

Para Mulas (2013, p.104), “[...] a água, como direito humano, deve ser fornecida 

pelo poder público, para que seja universalmente garantida sem que se leve em conta a renda 

individual”. 

Em setembro de 2000, os países membros se reuniram na sede da ONU para 

estabelecer a Declaração do Milênio. O objetivo geral era reduzir a pobreza extrema no 

mundo e os oito objetivos (Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM), acordados 

com metas e prazos até 2015, direcionavam as ações governamentais neste sentido.  
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Conforme Calzadilla, 

 

Como uno de los pocos compromisos globales en materia de desarrollo que hasta el 

año 2000 contaban con un apoyo mundial, los ODM representaron el consenso a 

favor de un conjunto de objetivos que influenciaron el discurso global del desarrollo 

y fueron el punto de referencia para las estrategias de desarrollo y reducción de 

pobreza en países en desarrollo (CALZADILLA, 2018, p. 392). 8  

 

O RDH 2006 indica que a proporção de brasileiros com acesso à água potável 

aumentou sete pontos percentuais entre 1990 e 2004, de 83% para 90%. O aumento 

possibilitou que o Brasil elevasse o indicador para 91,5% da meta estabelecida pelos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Em relação ao saneamento, o percentual da 

população que conta com serviço adequado aumentou de 71%, em 1990, para 75%, em 2004. 

O Brasil não conseguiu atingir a meta de 85,5% da população com serviços de saneamento 

adequados (PNUD, 2006). 

No ano de 2015, os países se reuniram novamente e adotaram uma nova agenda 

de desenvolvimento sustentável, que resultou em 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável para o milênio com prazo para 2030. O objetivo n°6 busca assegurar a 

disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. 

É importante fazer a distinção entre o conceito de saneamento básico no Brasil e a 

definição da ONU. No Brasil, segundo a Lei 11.445/07, o saneamento básico abrange quatro 

componentes: água tratada; esgoto coletado e tratado, resíduos sólidos coletados e dispostos 

corretamente; sistema de drenagem superficial implantado.  

De acordo com o que é evidenciado pela ONU: 

 

Basic sanitation is improved sanitation. Facilities that ensure hygienic separation of 

human excreta from human contact. They include: a) Flush or pour-flush 

toilet/latrine to a piped sewer system, a septic tank or a pit latrine; b) Ventilated 

improved pit latrine; c) Pit latrine with slab; d) Composting toilet (ONU, 2014).9 

 

No Brasil, busca-se a universalização dos serviços de saneamento, embora haja 

regiões em que o acesso à água de boa qualidade e instalações sanitárias adequadas seja 

 

8 Como um dos poucos compromissos globais de desenvolvimento que tiveram apoio global até 2000, os ODMs 

representaram um consenso em favor de um conjunto de objetivos que influenciaram o discurso do 

desenvolvimento global e foram o ponto de referência para estratégias de desenvolvimento e redução da pobreza 

nos países em desenvolvimento. (Tradução livre). 
9 O saneamento básico é um melhor saneamento. Instalações que garantem a separação higiênica dos 

excrementos do contato humano. Eles incluem: a) vaso sanitário ou bacia turca que despejem para um sistema de 

esgoto canalizado, uma fossa séptica ou uma latrina de fossa; b) latrina de fossa ventilada; c) latrina de fossa 

com laje; d) latrina de compostagem. (Tradução livre). 
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difícil. O direito ao saneamento interage com outros direitos como cidadania, saúde, habitação 

e meio ambiente equilibrado. Para Sarlet e Fensterseifer (2017), o saneamento básico, 

especialmente em sua função de “transversalidade”, no sentido de conjugar aspectos 

essenciais de direito social, ambiental e outros, faz com que ele possa ser tratado como um 

direito fundamental. 

Para compreender se o direito ao saneamento tem sido prioritário no país é preciso 

analisar os investimentos no setor, conforme descrito no capítulo seguinte. 
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4  FONTES DE RECURSOS PARA SANEAMENTO BÁSICO 

Conforme indica o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), em sua 

versão para consulta (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR, 

2019): 

 

Desde o Plano Nacional de Saneamento (Planasa), de 1971, as principais fontes de 

investimentos disponíveis para o setor de saneamento básico no Brasil são:  

I) recursos extra orçamentários, também denominados de recursos onerosos, que 

podem ser provenientes de: a) fundos financiadores, com destaque para o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, e Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT; 

b) recursos próprios de instituições financeiras, em especial, do BNDES; c) recursos 

do mercado, que, no caso do saneamento, são captados por meio de emissão de 

debêntures pelos titulares dos projetos (fonte mais recente); 

II) recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União - OGU, 

consignados na Lei Orçamentária Anual (LOA), também denominados de recursos 

não onerosos; 

III) recursos provenientes de orçamentos próprios dos estados e dos municípios; 

IV) recursos provenientes de empréstimos internacionais, contraídos junto às 

agências multilaterais de crédito, tais como o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial (BIRD); e 

V) recursos próprios dos prestadores de serviços, resultantes de superávits de 

arrecadação. (MDR, 2019) 

 

O PLANSAB descreve que a administração pública classifica os recursos 

disponíveis para investimentos em saneamento em duas categorias: onerosos e não onerosos. 

(MDR, 2019). 

Os onerosos são aqueles “[...] provenientes de toda e qualquer arrecadação que 

não figure no orçamento, consequentemente, enquanto receita, é toda arrecadação que não 

constitui renda do Estado” (ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 

2014, p. 34). São exemplos aqueles arrecadados pelo FGTS, FAT e junto a órgãos 

financiadores, tais como Caixa Econômica Federal (CEF), Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), dentre outros. Também, chamados 

extraordinários, pois são variáveis. (ENAP, 2014). 

Os não onerosos são aqueles previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) e, 

portanto, são também chamados orçamentários (ENAP, 2014).  

É importante compreender esta distinção, pois as diversas fontes de informação 

agrupam os dados relativos a investimentos em categoriais conforme “realizados” com 

recursos próprios, onerosos, não onerosos. Observa-se que “investimentos realizados” são os 

recursos efetivamente gastos com ações de saneamento básico.  
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Além das fontes de recursos públicos, o setor de saneamento também é financiado 

por fontes próprias dos operadores do sistema (companhias estaduais e empresas privadas). 

Os dados relativos a estas fontes foram obtidos a partir de consultas ao SNIS.  

O Gráfico 2 apresenta os investimentos totais em saneamento básico no Brasil 

realizados no período entre os anos de 2008 e 2017, discriminados pela fonte dos recursos, ou 

seja, recursos próprios, onerosos e não onerosos. Os valores em reais foram atualizados para 

dezembro de 2017 pelo Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna - IGP-DI, mesmo 

índice adotado pelo PLANSAB (MDR, 2019). Cabe ressaltar que a atualização dos valores 

pelo IGP-DI é necessária para que a inflação seja aplicada à série de dados, transferindo todos 

os valores para a data de dezembro de 2017.  

 

Gráfico 2: Investimentos em saneamento básico no Brasil segundo a fonte dos recursos (período 2008-2017) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados do SNIS (2008 a 2017). 

 

No Gráfico 2, são indicados os valores em bilhões de reais nas colunas relativas 

aos totais e os percentuais relativos ao total para as demais categorias. O PLANSAB (MDR, 

2019) estimou que seriam necessários investimentos de R$ 597,9 bilhões entre os anos 2019 e 

2033 em saneamento para se alcançar a universalização dos serviços, ou seja, R$39,86 bilhões 

anuais ou cerca de 0,57% do PIB do ano de 2017. Quando se compara o valor médio estimado 

para o período de 2019 a 2033 com os totais investidos anualmente entre 2008 e 2017, 

percebe-se que os investimentos totais anuais não chegaram a atingir R$39,86 bilhões para a 
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universalização. A média dos valores investidos no período foi igual a R$14,16 bilhões, 

faltando 65,5% para atingir o valor estimado para a universalização. 

Os recursos próprios do Gráfico 2 têm origem em recursos dos operadores, 

municipais ou estaduais, em financiamentos de entidades privadas nacionais ou 

internacionais, debêntures etc.  

Segundo o Gráfico 2, os investimentos com recursos próprios em saneamento têm 

aumentado a partir de 2008. Uma possível explicação tem origem na forma de cálculo dos 

investimentos em saneamento municipais adotada neste trabalho. Foram considerados 

investimentos todas as despesas com tratamento e distribuição de águas, coleta e tratamento 

de esgotos, resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais realizadas por estados e 

municípios. 

Nota-se que, no Gráfico 2, os recursos não onerosos, advindos da LOA, tendem a 

diminuir a partir de 2015. No ano de 2014, o país começou a passar por uma crise e medidas 

de austeridade econômica foram adotadas. Houve cortes na disposição de recursos da 

economia, o que afetou diretamente os repasses da LOA para o saneamento.  

A Emenda Constitucional – EC – 95, aprovada em 2016, estabeleceu a “Reforma 

Fiscal” que desvinculou os gastos com saúde e educação das receitas e instituiu um valor fixo 

entre os anos de 2018 e 2036, restringindo, mais ainda, o acesso de recursos para o setor. 

A Tabela 3 enfatiza os investimentos per capita realizados em saneamento básico 

entre os anos de 2008 e 2017, atualizados para dezembro de 2017 pelo IGP-DI. 

 

Tabela 3: Investimentos per capita em saneamento no Brasil no período 2008-2017 (valores em R$/hab.·ano 

relativos a dezembro de 2017) 

Ano 
Recursos Próprios Recursos Onerosos Recursos Não Onerosos Recursos Totais 

(R$/hab.·ano) (R$/hab.·ano) (R$/hab.·ano) (R$/hab.·ano) 

2008 21,86 20,76 7,45 50,07 

2009 33,94 21,90 17,25 73,09 

2010 34,61 23,81 15,91 74,33 

2011 31,60 20,58 13,17 65,35 

2012 39,71 19,96 11,01 70,67 

2013 39,55 20,85 10,79 71,18 

2014 40,58 22,35 13,94 76,87 

2015 53,94 25,03 13,02 91,98 

2016 33,75 19,69 7,21 60,64 

2017 52,62 20,50 9,92 83,04 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados do SNIS e população segundo o IBGE. 
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Na Tabela 3, constata-se que os recursos totais investidos per capita em 

saneamento básico no ano de 2011 aumentaram cerca de 30% em relação ao mesmo indicador 

de 2008. Da mesma forma, é possível perceber um aumento crescente nos investimentos per 

capita, o que pode ser explicado com a inserção dos recursos onerosos, não onerosos e 

próprios relativos aos resíduos sólidos e drenagem pluvial. No entanto, em 2016, houve queda 

de 34% dos investimentos per capita em relação aos investimentos efetuados em 2015. 

A Tabela 4 apresenta os investimentos realizados com recursos da União 

(onerosos e não onerosos) totais e a percentagem em relação ao PIB. Os valores em reais 

estão atualizados para dezembro de 2017 pelo IGP-DI. 

 

Tabela 4: Investimentos utilizando recursos onerosos e não onerosos em saneamento no Brasil no período 2008-

2017 totais e em relação ao PIB (valores em R$ relativos a dez/2017) 

Ano 
PIB Recursos (R$ bilhões dez/2017) Recursos (% PIB) 

(R$ bilhões dez/2017) Onerosos Não Onerosos Total Onerosos Não Onerosos Total 

2008 5465,7 20,76 7,45 28,21 0,38% 0,14% 0,52% 

2009 5882,9 21,90 17,25 39,15 0,37% 0,29% 0,67% 

2010 6400,7 23,81 15,91 39,72 0,37% 0,25% 0,62% 

2011 6513,3 20,58 13,17 33,74 0,32% 0,20% 0,52% 

2012 6904,8 19,96 11,01 30,97 0,29% 0,16% 0,45% 

2013 7245,4 20,85 10,79 31,63 0,29% 0,15% 0,44% 

2014 7264,1 22,35 13,94 36,30 0,31% 0,19% 0,50% 

2015 7182,6 25,03 13,02 38,05 0,35% 0,18% 0,53% 

2016 6739,4 19,69 7,21 26,90 0,29% 0,11% 0,40% 

2017 7625,2 20,50 9,92 30,42 0,27% 0,13% 0,40% 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados dos Relatórios de Resumo do Orçamento da União e PIB 

segundo o IBGE. 

 

Na Tabela 4, percebe-se a importância que os recursos onerosos têm para 

financiamento das ações de saneamento básico: recursos onerosos contribuíram com uma 

parcela de até 73,6% (2008) desse valor anualmente necessário para a universalização dos 

serviços, segundo o PLANSAB (MDR, 2019).  

Ainda na Tabela 4, a quantidade de recursos não onerosos utilizada é, geralmente, 

menor que a de onerosos, demonstrando a falta de prioridade para as ações de saneamento 

básico do ponto de vista do orçamento da União. 

O aspecto citado é agravado pelas taxas de juros cobradas nos financiamentos 

utilizando recursos onerosos, que são significativas para investimentos dessa natureza, com 

um prazo de pagamento muito longo (décadas).  
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O Gráfico 3 mostra os investimentos realizados com recursos públicos entre os 

anos de 2008 e 2017 comparados ao PIB, diferenciando os recursos onerosos em categorias 

relativas aos recursos do FAT e do FGTS aplicados. 

 

Gráfico 3: Investimentos em saneamento básico com recursos onerosos e não onerosos em relação ao PIB 

(período 2008-2017) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados do Tesouro Nacional (2008 a 2017), BNDES (2008 a 

2017), CEF (2008 a 2017) e PIB segundo o IBGE. 

 

No Gráfico 3, nota-se que, dentre os recursos onerosos, os relativos ao FGTS 

representaram investimentos em saneamento de 0,116% do PIB ao ano (2014). Os recursos do 

FAT representaram investimentos significativos nos anos de 2010, 2013 e 2014. Já em 2015, 

observa-se uma queda dos investimentos de recursos onerosos e não onerosos no setor de 

saneamento, que são reflexos da crise econômica do país.  

A CR-88 garante no artigo 198, § 2º, que a União investirá anualmente no mínimo 

15% da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro em saúde, destacando no 

artigo 200, inciso IV, que ao Sistema Único de Saúde compete “[...] participar da formulação 

da política e da execução das ações de saneamento básico” (BRASIL, 1988). 

Conforme o Tesouro Nacional: 

 

A Receita Corrente Líquida é o somatório das receitas tributárias, de contribuições, 

patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e 

outras receitas também correntes, deduzidos, principalmente, os valores transferidos, 

por determinação constitucional ou legal, aos Estados e Municípios, no caso da 

União, e aos Municípios, no caso dos Estados, consideradas ainda as demais 

deduções previstas na Lei. A Receita Corrente Líquida (RCL) é apurada somando-se 

as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores. (TESOURO 

NACIONAL, s.d.). 
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A Tabela 5 apresenta os dados de Receita Corrente Líquida (RCL) apurados pelo 

Tesouro Nacional e o investimento mínimo determinado pela CR-88 no período entre os anos 

de 2008 e 2017 (valores em reais estão atualizados para dezembro de 2017 pelo IGP-DI). 

 

Tabela 5: Receita Corrente Líquida e Investimentos Mínimos em Saúde conforme a CR-88 no Brasil no período 

2008-2017 totais e em relação ao PIB (valores em R$ relativos a dez.17) 

Ano 
Receita Corrente Líquida Investimento Mínimo em Saúde conforme a CR-88 

(R$ bilhões) (% PIB) (R$ bilhões) (% PIB) 

2008 753,23 13,78% 113,0 2,07% 

2009 771,67 13,12% 115,8 1,97% 

2010 823,38 12,86% 123,5 1,93% 

2011 831,51 12,77% 124,7 1,91% 

2012 884,73 12,81% 132,7 1,92% 

2013 891,60 12,31% 133,7 1,85% 

2014 806,45 11,10% 121,0 1,67% 

2015 807,39 11,24% 121,1 1,69% 

2016 763,46 11,33% 114,5 1,70% 

2017 834,14 10,94% 125,1 1,64% 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora própria a partir de dados do Tesouro Nacional e dados do PIB segundo o 

IBGE.  

 

Os valores apurados na Tabela 5 indicam que a União poderia investir mais no 

setor: a RCL, correspondente ao que resta do orçamento para investir após o pagamento de 

todas as suas obrigações constitucionais, variou entre 10,94% a 13,78% do PIB, no período 

entre os anos de 2008 a 2017. As despesas totais com investimento mínimo em saúde, no 

mesmo período, variaram entre 1,64% e 2,07% do PIB. Observa-se uma tendência de queda 

nos valores da RCL, reduzindo a capacidade do governo de investir.  

A Tabela 6 destaca as despesas com saúde e saneamento informadas nos relatórios 

do Tesouro Nacional no período entre os anos de 2008 e 2017 (valores em reais estão 

atualizados para dezembro de 2017 pelo IGP-DI). 
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Tabela 6: Receita Corrente Líquida e Investimentos Mínimos em Saúde conforme a CR-88 no Brasil no período 

2008-2017 totais (valores em R$ relativos a dez.17) 

Ano 

Investimentos 

em Saúde 

(R$ bilhões) 

Investimentos 

em Saneamento 

(R$ bilhões) 

Total Investido 

em Saúde e 

Saneamento 

(R$ bilhões) 

Investimento 

Mínimo em Saúde 

conforme CR-88 

(R$ bilhões) 

Razão entre Total 

Investido e Mínimo 

Constitucional (%) 

2008 92,69 3,49 96,19 112,98 85,13% 

2009 105,12 5,49 110,62 115,75 95,56% 

2010 105,93 3,89 109,82 123,51 88,92% 

2011 110,96 1,38 112,34 124,73 90,07% 

2012 127,65 6,20 133,85 132,71 100,86% 

2013 126,53 4,65 131,17 133,74 98,08% 

2014 126,09 2,86 128,95 120,97 106,60% 

2015 135,27 2,97 138,24 121,11 114,14% 

2016 120,80 0,69 121,49 114,52 106,09% 

2017 131,32 0,99 132,31 125,12 105,75% 

Média 118,24 3,26 121,50 122,51 99,12% 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados do Tesouro Nacional.  

 

Na Tabela 6, percebe-se que o mínimo constitucional de investimentos da receita 

líquida em saúde não foi alcançado de 2008 a 2011 e, em 2013, conforme os relatórios de 

resumo do orçamento elaborados pelo Tesouro Nacional no período entre os anos de 2008 e 

2017. Constata-se, também, que os gastos com saúde são superiores aos gastos com 

saneamento com recursos da União. Para garantir o mínimo constitucional de investimentos 

em saúde e saneamento, significaria um acréscimo de R$1 bilhão anualmente em ações no 

setor, ou seja, um aumento próximo dos investimentos da União nesta área. Para a OMS: 

 

Investing in water and sanitation yields benefits at many levels across sectors: 

[…]  

include an overall estimated gain of 1.5% of global GDP and a US$ 4.3 return for 

every dollar invested in water and sanitation services due to reduced health care 

costs for individuals and society; greater productivity and involvement in the 

workplace through better access to facilities, especially for women in the workforce; 

opportunity for growth of new industries, such as infrastructure, disposal and use of 

human waste and materials supply10. (OMS, 2014). 

 

Ressalta-se que as despesas com saúde descritas na CR-88 são regulamentadas 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000) e por Lei 

Complementar editada a cada cinco anos, correspondente, atualmente, à Lei Complementar n° 

 

10 Investir em água e saneamento rende benefícios em vários níveis nos setores: [...] incluem um ganho global 

estimado de 1,5% do PIB global e um retorno de US$4,03 para cada dólar investido em serviços de água e 

saneamento devido a custos reduzidos de cuidados de saúde para indivíduos e sociedade; maior produtividade e 

envolvimento no local de trabalho através de um melhor acesso às instalações, especialmente para as mulheres 

na força de trabalho; oportunidade para o crescimento de novas indústrias, como infraestrutura, descarte e uso de 

resíduos humanos e suprimento de materiais. (Tradução livre). 
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141/2012. Esta Lei estabelece que a União deverá investir ao menos, o mesmo montante 

empenhado no exercício anterior, acrescido do percentual de variação do PIB que, se 

negativo, não implicará em redução do orçamento.   

A seguir, são descritas as três principais fontes de financiamento do saneamento 

básico no país utilizando recursos da União, que são os recursos do FGTS, do FAT e da LOA. 

Foram avaliados os recursos disponibilizados pela União por meio da análise de dados do 

Tesouro Nacional publicada anualmente nos “Relatórios Resumidos da Execução 

Orçamentária” (TESOURO NACIONAL, 2008 a 2017); dos relatórios de aplicação de 

recursos do FGTS (CEF, 2008 a 2017) e do FAT (BNDES, 2019a a 2019j); além de dados do 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS – MDR, 2019). 

Assim, foram consultadas, em conjunto, informações publicadas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), Banco Mundial e Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

4.1 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi criado pela Lei 5.107/66, 

posteriormente, substituída pela Lei 8.036/90. Os recursos arrecadados pelo FGTS são geridos 

pela CEF, sendo que, sua aplicação, quando feita pelo BNH, se destinava a projetos de 

habitação e saneamento básico. 

Após a extinção do BNH, a Lei 8.036/90 atribuiu à CEF o papel de operador do 

fundo, submetida a um Conselho Curador: 

 

Art. 5º Ao Conselho Curador do FGTS compete:  

I - estabelecer as diretrizes e os programas de alocação de todos os recursos do 

FGTS, de acordo com os critérios definidos nesta lei, em consonância com a política 

nacional de desenvolvimento urbano e as políticas setoriais de habitação popular, 

saneamento básico e infraestrutura urbana estabelecidas pelo Governo Federal; 

Fundo de Amparo ao Trabalhador (BRASIL, 1990). 

 

A CEF passou a fazer a gestão do fundo entre os anos de 1990 e 2007 por meio de 

seu Conselho Curador. O PLANASA foi extinto em 1992 e “as políticas que o sucederam, em 

geral, foram pontuais e com baixa articulação entre os entes federativos” (ARAÚJO; 

BERTUSSI, 2017, p.173). 

A Lei 11.491/2007 criou o Fundo de Investimentos do FGTS (FI-FGTS): 
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Art. 1o Fica criado o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço - FI-FGTS, caracterizado pela aplicação de recursos do FGTS, destinado a 

investimentos em empreendimentos dos setores de aeroportos, energia, rodovia, 

ferrovia, hidrovia, porto e saneamento, de acordo com as diretrizes, critérios e 

condições que dispuser o Conselho Curador do FGTS (BRASIL, 2007). 

 

Os recursos advindos do FGTS são fundamentais para a realização de programas 

sociais no país, já que contribuem para a efetivação das políticas públicas de habitação e 

saneamento básico das classes pouco favorecidas. 

No Gráfico 4, foram analisados os relatórios do FGTS entre os anos de 2008 e 

2017 (CEF, 2008 a 2017) com valores atualizados pelo IGP-DI para até dezembro de 2017. 

 

Gráfico 4: Investimentos em saneamento básico com recursos do FGTS (período 2008-2017) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados da CEF (2008 a 2017). 

 

No Gráfico 4, observa-se que, embora se dispusesse de recursos para os agentes 

financeiros, esses não foram completamente utilizados durante o período de 2008 a 2017. 

Houve um predomínio de utilização pelo setor público, exceto no ano de 2014, em que os 

investimentos privados foram maiores em 7%.  

Cabe ressaltar que os anos de 2013 e 2014 foram anos no entorno da realização da 

Copa do Mundo no Brasil, o que pode explicar a utilização dos recursos do FGTS pelo setor 

privado. Empresas privadas investiram em obras de infraestrutura, dentre elas saneamento 

básico, para receber os participantes e a plateia do evento.  De fato, em 2014 investimentos do 
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setor privado ultrapassaram os investimentos públicos. O Gráfico 5 exibe os investimentos 

com recursos do FGTS em relação ao PIB publicado pelo IBGE. 

 

Gráfico 5: Investimentos em saneamento básico com recursos do FGTS em relação ao PIB publicado pelo IBGE 

(período 2008-2017) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados da CEF (2008 a 2017) e PIB segundo o IBGE. 

 

O PLANSAB (MDR, 2019) indica necessidades de investimentos de R$ 597,9 

bilhões entre os anos 2019 e 2033 (14 anos) e os recursos do FGTS poderiam contribuir com 

uma parcela entre 30% e 50% do valor médio de R$39,86 bilhões anual. Essa informação 

demonstra a significativa participação dos recursos do FGTS na efetivação das ações de 

saneamento básico no país. 

No período analisado, segundo dados da CEF, os financiamentos concedidos 

utilizando recursos do FGTS foram realizados a taxas que variaram entre 7,19% a 8,63% ao 

ano, com prazo médio de financiamento de cerca de 10,5 anos (CEF, 2008 a 2017).  

Contudo, as taxas de empréstimo para financiamento de obras de infraestrutura 

são altas, estão em torno de 8% ao ano, com prazo de pagamento até 30 anos. Tais taxas 

podem não ser atrativas para os investidores privados. Estes aumentaram o uso do recurso nos 

anos de 2013 e 2014, quando ocorreu a Copa do Mundo no Brasil, quando houve políticas de 

incentivo às obras de infraestrutura por parte do governo, o que propiciou o investimento 

privado. 
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4.2 Fundo de Amparo ao Trabalhador 

O Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) foi instituído pela Lei n. 7.998/90, e 

segundo o artigo 10°, seria “[...] vinculado ao Ministério do Trabalho, destinado ao custeio do 

Programa de Seguro-Desemprego, ao pagamento do abono salarial e ao financiamento de 

programas de desenvolvimento econômico” (BRASIL, 1990). Já o artigo 11 da mesma lei 

estabelece a fonte de recursos do FAT: 

 

Art. 11. Constituem recursos do FAT:  

I - o produto da arrecadação das contribuições devidas ao PIS e ao Pasep;  

II - o produto dos encargos devidos pelos contribuintes, em decorrência da 

inobservância de suas obrigações;  

III - a correção monetária e os juros devidos pelo agente aplicador dos recursos do 

fundo, bem como pelos agentes pagadores, incidentes sobre o saldo dos repasses 

recebidos;  

IV - o produto da arrecadação da contribuição adicional pelo índice de rotatividade, 

de que trata o § 4º do art. 239 da Constituição Federal; 

V - outros recursos que lhe sejam destinados. 
 

A CR-88 discriminou no artigo 239, §1º que pelo menos 40% dos recursos do 

FAT seriam aplicados pelo BNDES em programas de desenvolvimento econômico (BRASIL, 

1988). Dentre os programas de desenvolvimento econômico do BNDES, estão ações de apoio 

ao saneamento básico no país. 

Foram analisados os dados relativos aos financiamentos concedidos pelo BNDES 

(2019a a 2019j) no período entre os anos de 2008 e 2017, cujos resultados são apresentados 

no Gráfico 6. Os valores em reais estão atualizados pelo IGP-DI para até dezembro de 2017. 

 

Gráfico 6: Investimentos em saneamento básico com recursos do FAT no período 2008-2017 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados do BNDES (2008 a 2017). 
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No Gráfico 6, observa-se que, embora se tivesse os recursos disponíveis 

(repasses) e de forma crescente até 2015, nem todo o montante disponibilizado foi utilizado 

para ações de saneamento básico. 

O déficit de saneamento básico no Brasil existe e o PLANSAB estabeleceu 

diretrizes e metas para sanar a deficiência. Todavia, as taxas utilizadas pelo BNDES, no 

período de 2008 a 2017, variaram entre 5,0% a.a. e 7,5% a.a. para prazos longos de 

pagamento. A situação se assemelha à utilização dos recursos do FGTS para financiar ações 

de saneamento básico, ou seja, taxas altas não são atrativas para investimentos a longo prazo, 

tornando o valor pago pela obra de infraestrutura duas a três vezes maior. 

O Gráfico 7 destaca os investimentos com recursos obtidos via FAT em relação 

ao PIB publicado pelo IBGE. 

 

Gráfico 7: Investimentos em saneamento básico com recursos do FAT no período 2008-2017 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados do BNDES (2008 a 2017) e PIB segundo o IBGE. 

 

No Gráfico 7, percebe-se, porém, que os recursos do FAT são superiores aos do 

FGTS como fonte de recursos para financiar investimentos em saneamento. No período de 

2008 a 2017, foram repassados ao BNDES em média 0,25% do valor do PIB anualmente. 

Entretanto, os recursos do FAT disponibilizados foram pouco acessados. A explicação pode 

ser a alta taxa de juros praticada, como já citado.  

Destaca-se que o BNDES só financia 80% do valor do investimento total a partir 

de contratos de R$ 10 milhões reais, enquanto o FGTS financia o valor total do investimento. 
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Com a crise econômica de 2015, os investimentos tenderam a diminuir e as 

consequências da falta de ações de saneamento básico podem ser vivenciadas nos dias de 

hoje: as epidemias de dengue que estão sobrecarregando o SUS e os problemas agravados 

pelas inundações anuais nas grandes cidades por falta de ações de drenagem pluvial.  

4.3 Lei Orçamentária Anual - LOA 

O Plano Plurianual – PPA – é elaborado pelo Ministério da Economia, definindo 

as prioridades da gestão nos próximos quatro anos, em especial os investimentos nas áreas 

que demandam maiores recursos. O projeto de PPA deve ser enviado pelo Poder Executivo ao 

Congresso Nacional até o dia 31 de agosto do primeiro ano de cada governo. Um PPA 

começa a vigorar a partir do segundo ano do mandato presidencial, terminando no primeiro 

ano do mandato seguinte (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019). 

Com base nas diretrizes do PPA, o governo elabora o Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO, procedimento feito anualmente. A LDO é um documento para ajustar 

as metas do PPA para o ano seguinte. Por exemplo, a LDO define as políticas de 

investimentos das agências financiadoras como o BNDES (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2019).  

Com a LDO aprovada, o Poder Executivo submete à aprovação do Congresso 

Nacional a Lei Orçamentária Anual (LOA), que contempla toda a previsão de gastos para o 

exercício seguinte. Após uma ampla discussão, a LOA passa por alterações e contingências 

para execução (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019). 

Mensalmente, o Tesouro Nacional publica um relatório intitulado “Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária”, detalhando as contas da União, contemplando receitas 

e despesas no período. O relatório dos meses de dezembro consolida as informações anuais.  

Neste documento são descritos os investimentos em diversas categorias, 

denominadas rubricas, sendo uma delas o setor de saneamento. Foram avaliados os relatórios 

do Tesouro Nacional no período 2008-2017 (TESOURO NACIONAL, 2008 a 2017), 

compilando as informações de recursos gastos anualmente na rubrica de saneamento (Gráfico 

8). Os valores em reais foram atualizados pelo IGP-DI para até dezembro de 2017. 

No Gráfico 8, observa-se que, mesmo em relação aos recursos disponibilizados no 

orçamento da União, poucas vezes os investimentos atingiram os valores orçados. Uma 

hipótese para esse comportamento pode ser o contingenciamento de despesas que anualmente 

afetam a execução da LOA. No entanto, o percentual dos recursos investidos em relação aos 
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orçados é consistente e bastante superior aos percentuais de investimentos observados em 

relação aos recursos orçados do FGTS (Gráfico 4). O Gráfico 9 apresenta os investimentos 

com recursos obtidos da LOA em relação ao PIB publicado pelo IBGE. 

 

Gráfico 8: Investimentos em saneamento básico com recursos do orçamento da União no período 2008-2017 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados do Tesouro Nacional (2008 a 2017). 

 

Gráfico 9: Investimentos em saneamento básico com recursos do orçamento da União no período 2008-2017 em 

relação ao PIB publicado pelo IBGE 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados do Tesouro Nacional (2008 a 2017) e PIB segundo o IBGE. 
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No Gráfico 9, observa-se que os recursos da LOA disponibilizados para 

investimento (valores orçados) variaram entre 0,009% a 0,093% do PIB. Esta variação 

significativa se explica pela ocorrência de crises econômicas e políticas, como a ocorrida em 

2015.  

O orçamento da União torna-se restrito pelos objetivos macroeconômicos que os 

governos devem buscar e as políticas públicas relativas à água também se limitam à 

macroeconomia. Sabe-se que ações de saneamento básico são essenciais para o crescimento 

econômico do país. Nesse sentido, a priorização das políticas públicas de saneamento no 

orçamento pode fomentar o desenvolvimento econômico (MULAS, 2013). Investimentos em 

saneamento básico implicam em obras de infraestrutura que são intensivas em mão-de-obra 

na construção civil, um dos setores fundamentais para o estímulo ao crescimento econômico 

de um país. 
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5  HISTÓRICO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM INVESTIMENTOS 

Os recursos disponibilizados para o saneamento básico podem ser onerosos, 

oriundos do FGTS e do FAT, não onerosos, provenientes dos recursos da União, previstos na 

LOA e os próprios da operação das prestadoras de serviços. 

Parte dos recursos disponíveis para o investimento em saneamento básico, ou seja, 

recursos do FGTS e FAT, não vêm sendo utilizadas. Como citado no capítulo anterior, as 

principais causas para esse fato são: a crise econômica e a política de austeridade, as altas 

taxas de juros para os empréstimos, ausência de incentivo para investimentos no setor.  

Os recursos da União contribuem em menor proporção para as ações do setor e, a 

partir do ano de 2018, com o contingenciamento dos repasses durante o prazo de vinte anos, 

tendem a participar menos ainda dos investimentos em saneamento básico. Por outro lado, 

como foi observado no capítulo anterior, a maior fonte de investimentos no setor são os 

recursos próprios, advindos de financiamentos obtidos pelas prestadoras dos serviços, 

principalmente, as companhias estaduais de saneamento (Gráfico 2). 

A análise do histórico da aplicação dos recursos disponibilizados para o 

saneamento básico compreende os dados disponibilizados entre os anos de 2008 e 2017. 

Foram utilizados dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS – e 

IBGE. 

O SNIS foi criado em 1994 no âmbito do Programa de Modernização do Setor 

Saneamento – PMSS. Inicialmente, foi concebido para sistematizar as informações sobre 

prestação de serviços de água e esgotos. A partir de 2003, foram incluídas informações sobre 

resíduos sólidos e, em 2015, as informações sobre sistemas de drenagem urbana.  

Os dados inseridos no SNIS pelos prestadores de serviços de saneamento, 

públicos ou privados, são fornecidos de forma voluntária. Contudo, para acessar recursos de 

programas de investimentos para saneamento, os prestadores dos serviços são obrigados a 

inserir as informações no SNIS. O Ministério do Desenvolvimento Regional, por exemplo, 

exigia os dados atualizados para a habilitação no Programa de Aceleração do Crescimento – 

PAC.   

A Lei 12.305/10, que institui a PNRS, descreve no artigo 18 que os municípios ou 

Distrito Federal serão beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de 

crédito ou fomento para a área de resíduos sólidos, somente se elaborarem o plano municipal 

de gestão integrada de resíduos sólidos. O parágrafo 7°, do artigo 19, estabelece que o 

conteúdo do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) será 
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disponibilizado no Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos – 

SINIR, que ainda não está funcionando e foi substituído, temporariamente, pelo SNIS.  Logo, 

fomentar os dados do SNIS é obrigatório para municípios e Distrito Federal acessarem 

recursos para financiamento (BRASIL, 2010). 

As informações do SNIS inseridas voluntariamente não abrangem todo o universo 

de investimentos em saneamento, pois nem todos eles são declarados. As informações acerca 

dos componentes do SNIS são agrupadas em categorias, conforme o tipo de dado: 

informações gerais, financeiras etc. Neste trabalho, foram avaliadas apenas os dados 

financeiros. O Gráfico 10 apresenta os investimentos totais apurados segundo os componentes 

do saneamento no período 2008 a 2017, atualizados para dezembro de 2017, segundo a 

variação do IGP-DI. 

 

Gráfico 10: Investimentos em saneamento básico no período 2008-2017 segundo seus componentes, atualizados 

para dezembro de 2017 pelo IGP-DI 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados do SNIS (2008 a 2017). 

 

No Gráfico 10, é possível notar um patamar de investimentos médio nos 

componentes água e esgoto igual a R$4,26 bilhões anuais, que se mantém durante o período 

analisado, quando comparado aos demais componentes. Os investimentos em drenagem 

pluvial, que apresentam somente dados no período de 2015 a 2017, se mostram muito 

menores em relação aos componentes água e esgoto, o que corresponde à realidade retratada 

na mídia anualmente, em todo período chuvoso no Brasil: diversas cidades passando por 
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inundações, decorrentes de falhas no sistema de drenagem superficial e de coleta de resíduos 

sólidos. 

Durante os eventos de inundações, percebe-se a pertinência do agrupamento de 

dados segundo os componentes do saneamento básico, pois enchentes são maximizadas por 

problemas relacionados com a coleta de resíduos sólidos, os quais entopem bueiros e bocas-

de-lobo; são agravadas por problemas relacionados à coleta inadequada de esgotos, que 

contribuem para a deterioração acelerada das estruturas de concreto armado de canalizações; 

prejudicam o sistema de abastecimento de água, causando a contaminação da água tratada em 

pontos da rede de distribuição com fissuras e  sujeitos a pressão negativa. 

Os resíduos sólidos necessitam de ações para atingir a redução na geração, a 

recuperação e a reciclagem e a minimização de rejeitos para a disposição final (RIBEIRO; 

AMARAL, 2013). Quando dispostos em lixões, valas ou bota-foras representam um problema 

ambiental, pois contribuem para o aumento de adoecimentos e proliferação de vetores de 

doenças, poluição de aquíferos e águas superficiais, poluição atmosférica por material 

particulado, atraem mão de obra vulnerável, além da poluição paisagística. 

Em 2017, no Brasil, 59,1% dos resíduos sólidos urbanos foram dispostos em 

aterros sanitários, sendo os 40,9% restantes despejados em locais inadequados 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS 

ESPECIAIS – ABRELPE, 2017), totalizando mais de 29 milhões de toneladas anuais. Ainda 

assim, os resíduos sólidos recebem poucos investimentos em infraestrutura, conforme 

demonstrado no Gráfico 10. 

A seguir, são analisados os dados obtidos do SNIS para o período entre 2008 e 

2017, sendo que os valores em Reais estão atualizados para dezembro de 2017 pelo IGP-DI. 

Dado o histórico da inserção dos dados no SNIS, iniciou-se a análise pelas informações de 

água e esgoto, seguida por resíduos sólidos e posteriormente águas pluviais. 

5.1 Tratamento e Distribuição de Água e Esgotamento Sanitário 

Segundo a Lei 11.445/ 2007, art. 3º, inciso I: 

 

Saneamento básico - conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais 

de:  

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação 

até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;  

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 
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esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 

ambiente [...] (BRASIL, 2007). 

 

O tratamento de água é feito de forma a produzi-la segundo os padrões de 

potabilidade do Ministério da Saúde (2011). A coleta e o tratamento de esgotos envolvem 

todas as atividades necessárias à coleta dos esgotos (ligação, implantação e manutenção de 

redes), tratamentos para adequar o efluente gerado aos padrões de lançamento conforme o 

enquadramento dos corpos receptores11. 

O SNIS agrupa as informações financeiras relativas à água e esgoto em 58 

campos (FN001 a FN058), por tipo do investidor (operador, município ou estado) e conforme 

a fonte dos recursos (próprios, onerosos ou não onerosos). Para a análise dos dados de água e 

esgoto, foram retirados os campos denominados “Outros Investimentos”, identificados no 

banco de dados de água e esgoto, para os quais não foi possível distinguir a fonte dos recursos 

(próprios, onerosos ou não onerosos). O Gráfico 11 ressalta os investimentos em água e 

esgoto utilizando recursos próprios dos operadores, municípios ou estados, onerosos e não 

onerosos.  

 

Gráfico 11: Investimentos em água e esgoto no período 2008-2017 atualizados para dezembro de 2017 pelo IGP-

DI. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados do SNIS (2008 a 2017). 

 

 

11 Segundo a resolução CNRH no. 91/2008, “até que a autoridade outorgante tenha informações necessárias à 

definição prevista no parágrafo anterior e estabeleça a classe correspondente, poderá ser adotada, para as águas 

doces superficiais, a classe 2” (CNRH, 2008). 
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No Gráfico 11, percebe-se que a maioria dos investimentos declarados no SNIS 

foram feitos com recursos próprios. Este aspecto parece contradizer o que se observou a partir 

dos dados oficiais (Tesouro Nacional, BNDES, CEF), pois os recursos onerosos 

representaram uma fonte significativa de investimentos, quando se analisam os recursos totais 

investidos nos quatro componentes do saneamento (Tabela 4).  

Este fato pode ter origem em algum equívoco na declaração dos dados, em que o 

prestador de serviços entende que, por se tratar de um empréstimo obtido junto à CEF ou ao 

BNDES, para os quais estaria arcando com os custos, os recursos obtidos se enquadrariam 

como próprios. Estes podem ter origem em financiamentos, desde que não sejam de origem 

direta em recursos da União, tais como de agências de fomento e outros organismos 

internacionais (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento etc.). A rigor, 

deveriam ser recursos do operador, obtidos de resultados anteriores ou de aportes de 

acionistas. 

Outro entendimento possível seria que serviços de água e esgotos são aqueles 

historicamente identificados como relacionados a saneamento básico e, portanto, recebem 

mais investimentos com recursos próprios. 

A Tabela 7 expõe os investimentos per capita em água no Brasil (valores em reais 

estão atualizados para dezembro de 2017 pelo IGP-DI). 

 

Tabela 7: Investimentos per capita em tratamento e distribuição de água no Brasil no período 2008-2017 

(valores em R$ relativos a dezembro de 2017) 

Ano 
Recursos Próprios Recursos Onerosos Recursos Não Onerosos Recursos Totais 

(R$/hab. · ano) (R$/hab. · ano) (R$/hab. · ano) (R$/hab. · ano) 

2008 5,06 4,96 1,72 11,74 

2009 7,26 4,77 3,75 15,78 

2010 8,30 5,77 3,83 17,90 

2011 8,42 5,63 3,48 17,52 

2012 10,72 5,43 2,94 19,10 

2013 12,11 6,47 3,22 21,80 

2014 13,39 7,42 4,56 25,37 

2015 14,89 9,51 4,12 28,51 

2016 16,31 9,56 3,42 29,30 

2017 15,53 6,75 3,05 25,32 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados do SNIS e população segundo o IBGE. 

 

Na Tabela 7, pode-se observar um aumento de 115,7% nos investimentos totais 

em reais per capita em serviços de água no período entre 2008 e 2017. O ano de 2016 

apresentou o maior indicador de investimento total em reais per capita, R$29,30 da série 
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analisada. Quando se compara esse valor com o valor total investido em reais per capita, no 

mesmo ano na Tabela 3 (p.49 - R$60,45), nota-se que o investimento em serviços de água 

corresponde a 48,5% do total dos investimentos.  

A Tabela 8 exibe os investimentos per capita em esgoto no Brasil (valores em 

reais estão atualizados para dezembro de 2017 pelo IGP-DI). 

 

Tabela 8: Investimentos per capita em coleta e tratamento de esgotos no Brasil no período 2008-2017 (valores 

em R$ relativos a dezembro de 2017) 

Ano 
Recursos Próprios Recursos Onerosos Recursos Não Onerosos Recursos Totais 

(R$/hab. · ano) (R$/hab. · ano) (R$/hab. · ano) (R$/hab. · ano) 

2008 5,94 5,83 2,02 13,80 

2009 9,09 5,98 4,70 19,78 

2010 10,81 7,52 5,00 23,33 

2011 9,66 6,46 3,99 20,11 

2012 13,10 6,63 3,60 23,33 

2013 13,11 7,01 3,49 23,61 

2014 14,83 8,22 5,05 28,11 

2015 13,71 8,75 3,79 26,25 

2016 11,66 6,84 2,45 20,94 

2017 11,71 5,09 2,30 19,10 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados do SNIS e população segundo o IBGE. 

 

Na Tabela 8, pode-se observar um aumento de 38,4% nos investimentos totais em 

reais per capita nos serviços de esgoto no período entre 2008 e 2017. O ano de 2014 

apresentou o maior indicador de investimento total em reais per capita, R$28,11 da série 

analisada. Quando se compara esse valor com o valor total anual investido em reais per 

capita, no mesmo ano na Tabela 3 (p. 49 - R$76,87), observa-se que o investimento em 

serviços de esgoto corresponde a 36,6% do total dos investimentos.  

Analisando os dados Tabela 7 e da Tabela 8, percebe-se que os investimentos per 

capita em tratamento e distribuição de água mais que dobraram no período, embora os 

investimentos em coleta e tratamento de esgotos tenham crescido apenas 38,4%. Vale 

salientar que, sendo o acesso à água um direito para todos, expandir o sistema de tratamento e 

distribuição de água, sem a respectiva expansão do sistema de coleta e tratamento de esgotos, 

coloca em situação vulnerável esse mesmo direito, pois maior quantidade de efluentes será 

gerada e lançada em rios ou aquíferos de forma inadequada. 

O Gráfico 12 destaca o percentual da população atendida por serviços de água e 

esgotos no período 2008-2017. No ano de 2017, embora 91,9% da população fosse atendida 

por abastecimento de água, apenas 77,1% da mesma população tinha seus esgotos coletados. 
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Destes, no mesmo ano, somente 44,9% da população brasileira possuía seus esgotos tratados, 

previamente, ao lançamento em corpos de água. Neste último caso, é interessante observar 

que o percentual da população atendida caiu de 52,2% em 2008 para 44,9%. 

 

Gráfico 12: Evolução da População Atendida por Serviços de Água e Esgoto no período 2008-2017 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do SNIS (2008 a 2017). 

 

Diante desse cenário, constata-se que o abastecimento de água ainda é o principal 

componente do saneamento básico no país em relação aos investimentos. O tratamento de 

esgotos, parte fundamental para garantir a qualidade da água que será servida às populações a 

jusante continua com percentuais em torno de 50% da população atendida. Uma explicação 

aceitável seria o fato de o abastecimento de água ser o primeiro passo para a implantação das 

políticas públicas dos países em desenvolvimento. A coleta e o tratamento de esgotos seriam a 

etapa seguinte para buscar um saneamento básico que alcance maior salubridade. Contudo, o 

tratamento de esgotos ainda tem baixa visibilidade diante dos administradores públicos e da 

população. 

Segundo a Lei 11.445/ 2007, art. 3º, inciso I: 

 

Saneamento básico - conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais 

de: [...]  

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino final do lixo doméstico, do lixo originário da varrição e limpeza 

de logradouros e vias públicas; [...] (BRASIL, 2007). 
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O SNIS agrupa as informações financeiras relativas a resíduos sólidos em vinte e 

sete campos, segundo o tipo do investidor (operador, município ou estado) e conforme a fonte 

dos recursos (próprios, onerosos ou não onerosos). São informadas apenas despesas dos 

prestadores e se houve repasse de algum recurso da União (oneroso, não oneroso e o valor). O 

Gráfico 13 apresenta os investimentos em resíduos sólidos utilizando recursos da União 

informados pelo SNIS, atualizados para dezembro de 2017 pelo IGP-DI.  

 

Gráfico 13: Investimentos em resíduos sólidos no período 2008-2017 atualizados para dezembro de 2017 pelo 

IGP-DI 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados do SNIS (2008 a 2017). 

 

O Gráfico 13 indica que os investimentos em resíduos sólidos são 

predominantemente realizados utilizando recursos públicos. No período em questão, os 

investimentos em resíduos sólidos atingiram apenas R$ 0,84 bilhões segundo a base de dados 

do SNIS. Não foram identificados investimentos utilizando recursos próprios, mesmo que 

tenham sido apontados investimentos de fontes não identificadas em 2009.  

A diferença entre investimentos em resíduos sólidos, quando comparados aos 

demais componentes do saneamento, pode ser verificada na Tabela 9. 
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Tabela 9: Investimentos per capita em resíduos sólidos no Brasil no período 2008-2017 (valores em R$ relativos 

a dezembro de 2017) 

Ano 
Recursos Onerosos Recursos Não Onerosos Não identificados Recursos Totais 

(R$/hab. · ano) (R$/hab. · ano) (R$/hab. · ano) (R$/hab. · ano) 

2008 0,21 0,32 - 0,53 

2009 0,15 0,15 0,12 0,42 

2010 0,16 0,20 - 0,36 

2011 0,16 0,55 - 0,71 

2012 0,13 0,26 - 0,39 

2013 0,09 0,45 - 0,54 

2014 0,03 0,23 - 0,26 

2015 0,03 0,41 - 0,44 

2016 0,03 0,17 - 0,20 

2017 0,02 0,41 - 0,43 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados do SNIS e população segundo o IBGE. 

 

Analisando os dados Tabela 9, observa-se que os investimentos per capita em 

resíduos sólidos correspondem acerca de 0,7% a 4,6% daqueles em tratamento e distribuição 

de água (Tabela 7, p. 66). Mais uma vez, esse comportamento dos investimentos coloca em 

situação vulnerável o direito à saúde, pois maior quantidade de resíduos sólidos terá um 

manejo inadequado, o que afeta a qualidade de águas superficiais e subterrâneas, com reflexos 

no desempenho do sistema de drenagem superficial por entupimento de seus dispositivos, 

bem como a contaminação do solo e a proliferação de vetores de doenças. 

A Lei 12.305/2010 estabeleceu, no art. 18, que a elaboração de Planos Municipais 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) é uma condição para que os municípios e 

o Distrito Federal tenham acesso aos recursos da União destinados a investimento em 

resíduos sólidos. Esta pode ser uma das explicações para a falta de investimentos da União, 

visto que a elaboração do plano e sua implantação demandam recursos elevados para muitas 

administrações municipais. Entretanto, a PNRS, em seu artigo 18, inciso I, estabelece que 

serão priorizados no acesso a recursos da União os municípios que privilegiarem soluções 

consorciadas intermunicipais, o que se apresenta como uma solução, mas ainda com 

dificuldades para sua implementação. 

5.2 Drenagem de Águas Pluviais 

Segundo a Lei 11.445/ 2007, art. 3º, inciso I: 

Saneamento básico - conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais 

de: [...] 

d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das 

respectivas redes urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de drenagem urbana de drenagem pluviais, de transporte, detenção ou 
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retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final 

das águas pluviais drenadas (BRASIL, 2007). 

 

O SNIS agrupa as informações financeiras relativas à drenagem de águas pluviais 

em 24 campos, agrupados pela fonte dos recursos (próprios, onerosos ou não onerosos). São 

informadas apenas despesas dos prestadores e se houve repasse de algum recurso da União 

(oneroso, não oneroso e o valor).  

O Gráfico 14 evidencia as despesas totais com drenagem de águas pluviais, 

atualizadas pelo IGP-DI para dezembro de 2017. A coleta de informações sobre águas 

pluviais teve início em 2015 e, desta forma, o SNIS apresenta dados apenas para os anos de 

2015 e 2017. 

 

Gráfico 14: Investimentos em drenagem de águas pluviais no período 2008-2017 segundo seus componentes 

atualizados para dezembro de 2017 pelo IGP-DI 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados do SNIS (2008 a 2017). 

 

O Gráfico 14 não indica uma fonte preferencial de recursos utilizados para 

investimentos em drenagem de águas pluviais. No período em questão, os investimentos em 

drenagem de águas pluviais atingiram apenas R$ 3,98 bilhões, segundo a base de dados do 

SNIS, embora problemas relativos a inundações aumentem o número de adoecimentos por 

veiculação hídrica. Trata-se de uma série de dados ainda pequena para avaliar tendências. 

Todavia, diferentemente do observado em relação aos resíduos sólidos, os investimentos 

utilizando recursos próprios são significativos. 
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A Tabela 10 apresenta os investimentos per capita em drenagem de águas pluviais 

no Brasil no período entre os anos de 2008 e 2017, atualizados para dezembro de 2017 

utilizando o IGP-DI. 

 

Tabela 10: Investimentos per capita em drenagem de águas pluviais no Brasil no período 2008-2017 (valores em 

R$ relativos a dezembro de 2017) 

Ano 
Recursos Próprios Recursos Onerosos Recursos Não Onerosos Recursos Totais 

(R$/hab. · ano) (R$/hab. · ano) (R$/hab. · ano) (R$/hab. · ano) 

2015 5,34 2,66 2,93 10,93 

2017 1,20 2,51 1,39 8,76 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do SNIS e população segundo o IBGE. 

 

Na Tabela 10, percebe-se que os investimentos per capita informados pelo SNIS 

correspondem acerca de 34% a 38% do investimento per capita em tratamento e distribuição 

de água. 

Conforme observado, dentre os componentes do saneamento básico, os 

investimentos em tratamento e distribuição de água predominam em relação aos demais. 

Assim, mesmo que se reconheça a importância do fornecimento de água para a saúde da 

população, negligenciar os demais componentes não contribui para diminuir os adoecimentos 

e a melhoria da qualidade de vida da população. 
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6  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O saneamento básico deveria ser prioridade dentre as políticas públicas no país, 

pois trata-se de direito social diretamente relacionado ao direito à saúde, fundamentado no 

princípio constitucional da dignidade humana. Este trabalho tem como um dos objetivos a 

análise de dados na evolução histórica do setor para verificar se, na prática, ações de 

saneamento tem se demonstrado pauta relevante nas políticas públicas no Brasil. 

Quando se sustenta que uma política pública é prioridade, significa que as 

prestações dos serviços relacionados precisam ocorrer de forma preferencial. Para isso, o 

poder público deveria garantir os recursos necessários para atingir as metas estabelecidas, de 

forma a suprir as deficiências do setor. 

No caso de o poder público não dispor dos recursos necessários para realizar as 

ações demandadas, existem alternativas de realizar parcerias com órgãos financiadores, 

políticas de incentivo, convênios com a iniciativa privada etc. Todavia, é sempre bom 

ressaltar que, por vezes, políticas públicas não são efetivadas por problemas de gestão e não 

por falta de recursos. 

Dessa forma, uma das alternativas para analisar se o saneamento básico é 

prioridade dentre as políticas públicas do país é avaliar os investimentos no setor durante um 

certo período e, com isso, compará-los aos outros investimentos realizados.  

Dada a transversalidade do saneamento básico, ou seja, a sua permeabilidade por 

vários outros setores essenciais, principalmente a saúde, não há como dissociar as melhorias 

que são obtidas com a priorização do saneamento das reduções com os gastos em saúde 

curativa. 

Os países em desenvolvimento, dentre eles o Brasil, enfrentam problemas de 

saúde pública, principalmente epidemias de dengue, febre amarela, verminoses e doenças de 

veiculação hídrica. As políticas de desenvolvimento econômico, que buscavam a 

industrialização como sinônimo de crescimento econômico, investiam em infraestrutura com 

o objetivo de gerar lucro. No saneamento básico, investimentos se direcionaram à 

infraestrutura de urbanização em grandes centros, principalmente com fornecimento de água 

potável. 

Para Amartya Sen: 

 
O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação de 

liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição 

social sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência 

de estados repressivos. [...] Às vezes a ausência de liberdades substantivas relaciona-
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se diretamente com a pobreza econômica que rouba das pessoas a liberdade de saciar 

a fome, de obter uma nutrição satisfatória ou remédios para doenças tratáveis, a 

oportunidade de vestir-se ou morar de modo apropriado, de ter acesso à água tratada 

ou saneamento básico (SEN, 2017, p.16). 

 

Neste sentido, sob a ótica do direito à saúde e de acesso à água a todos, as 

políticas de saneamento básico tornam-se instrumentos para a realização de um 

desenvolvimento como liberdade e objeto de meio ambiente sadio. 

6.1 Análise dos gastos da União 

O saneamento básico no Brasil aumentou seus números com a instituição do 

PLANASA, no que tange ao número de pessoas com acesso à água tratada. Tais números 

evoluíram ainda mais com a edição da Lei 11.445/07, que instituiu o PLANSAB (aprovado 

pela primeira vez em 2013) e com o PAC (voltado para obras de infraestrutura). 

A Tabela 11 apresenta a evolução da oferta de água tratada e coleta de esgotos no 

período 2008-2017, segundo dados do SNIS. 

 

Tabela 11: Evolução da oferta de água e coleta de esgotos no período 2008-2017 

Ano 

População (hab) Atendimento da População (%) 

Total1 
Abastecida com 

água2 

Com coleta 

de esgotos2 
Água Variação 

Coleta de 

Esgotos 
Variação 

2008 189.612.814 153.999.769 121.170.830 81,22% - 63,90% - 

2009 191.480.630 159.277.484 123.067.694 83,18% 1,96% 64,27% 0,37% 

2010 193.252.604 161.155.143 129.078.652 83,39% 0,21% 66,79% 2,52% 

2011 194.932.685 164.173.215 135.246.141 84,22% 0,83% 69,38% 2,59% 

2012 196.526.293 174.723.234 143.562.599 88,91% 4,69% 73,05% 3,67% 

2013 198.043.320 179.866.504 148.239.506 90,82% 1,92% 74,85% 1,80% 

2014 199.492.433 182.499.676 151.158.313 91,48% 0,66% 75,77% 0,92% 

2015 200.881.685 183.949.008 152.914.826 91,57% 0,09% 76,12% 0,35% 

2016 202.219.061 186.016.115 155.435.565 91,99% 0,42% 76,86% 0,74% 

2017 203.510.422 186.929.325 156.865.575 91,85% -0,13% 77,08% 0,21% 

Média - - - - 1,18% - 1,46% 

1 Dados do IBGE. 2 Dados do SNIS (2008-2017).   

 

Como pode se observar, no ano de 2008, 81,22% da população brasileira possuía 

atendimento de água e, no ano de 2017, o índice de atendimento atingiu o valor de 91,85% da 

população urbana. A média de crescimento no fornecimento de água tratada foi de 1,18 
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pontos percentuais entre os anos de 2008 e 2017. Com base nos dados, o componente 

“abastecimento de água” está acessível a grande parte da população brasileira. Cabe ressaltar, 

no entanto, que os dados não refletem a qualidade da água disponibilizada e a regularidade da 

vazão ofertada.  

Os dados apresentados na Tabela 11 indicam uma média de crescimento na coleta 

de esgotos de 1,46 pontos percentuais entre os anos de 2008 e 2017. Com base nos dados, a 

universalização da coleta de esgotos seria atingida em 2033, o que estaria dentro das metas 

estabelecidas no PLANSAB. Os dados relacionados à coleta de esgotos fornecidos pelo SNIS 

relatam a descarga do efluente doméstico na rede coletora do prestador de serviço, sem que 

necessariamente sejam tratados como previsto na legislação vigente. 

Assim, os números não relatam o lançamento dos efluentes em fossas, rios ou 

outros recursos hídricos. É sabido que um dos maiores problemas enfrentados em vilas e 

bairros carentes de grandes cidades é o “esgoto a céu aberto”. A universalização do 

esgotamento sanitário não compreende somente a coleta de efluentes, mas o devido 

tratamento para o lançamento nos corpos d’água.  

Segundo Camatta (2015, p.133), “o déficit nas formas de esgotamento sanitário 

reflete, além da inacessibilidade ao seu afastamento dos domicílios, a parcela da população 

que é interligada à rede, mas não é servida por algum sistema de tratamento”. 

A Tabela 12 destaca índices relativos ao consumo de água e ao tratamento de 

esgotos, conforme o SNIS (2008 a 2017). É importante destacar que, nessa tabela, o índice de 

coleta de esgotos refere-se à razão entre o volume de esgotos coletado e o volume de água 

distribuída. As perdas na distribuição ou ligações clandestinas interferem nesse índice.  

O consumo médio per capita de água micromedido12 aumentou de 172,38 

L/hab·dia em 2008 para 187,22 L/hab·dia em 2017, ou seja, houve um crescimento de 8,5 

pontos percentuais no período. O valor mínimo recomendado pela OMS para o consumo 

humano está entre 50 L/hab·dia e 100L/hab·dia (ONU, 2015). O aumento do consumo de 

água gera um aumento de efluentes a serem coletados e tratados. 

A expansão da coleta tem avançado cerca de 0,11% em média ao ano, 

considerando os anos de retrocesso, e o tratamento de esgotos tem apresentado decréscimo 

médio de 0,81 pontos percentuais ao ano, o que indica que os recursos investidos em 

esgotamento sanitário podem estar sendo empregados na expansão da coleta, sem o respectivo 

tratamento (aumento no índice de coleta de esgoto).  

 

12 Volume medido nos hidrômetros instalados nos locais de utilização. 
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A queda no índice de tratamento de esgotos decorre do aumento populacional 

observado no período, com expansão da coleta, mas sem investimentos na expansão do 

sistema de tratamento. 

 

Tabela 12: Índices relativos ao consumo de água e coleta e tratamento de esgotos no período 2008-2017 

Ano 
Consumo médio per 

capita de água (L/hab.dia) 

Índice de coleta 

de esgotos (%) 
Variação (%) 

Índice de tratamento 

de esgotos (%) 

Variação 

(%) 

2008 172,38 67,33 - 52,20 - 

2009 181,67 66,30 -1,03 53,77 1,57 

2010 183,30 66,79 0,49 51,17 -2,60 

2011 181,73 65,60 -1,19 44,97 -6,20 

2012 183,45 64,37 -1,23 40,79 -4,18 

2013 189,94 65,13 0,75 41,98 1,18 

2014 188,77 65,26 0,13 41,96 -0,01 

2015 185,83 66,51 1,25 44,07 2,11 

2016 187,12 68,38 1,86 41,46 -2,61 

2017 187,22 68,28 -0,09 44,93 3,47 

Média - - 0,11 - -0,81 

Fonte: SNIS (2008-2017).   
 

Na Tabela 11 nota-se, por exemplo, que a população brasileira cresceu de 189,6 

milhões de habitantes para 203,5 milhões de habitantes entre 2008 e 2017, respectivamente. 

Dessa população, 63,9% (121,2 milhões de habitantes) possuíam esgotos coletados em 2008, 

enquanto em 2017 cerca de 77% (156,9 milhões de habitantes) passaram a ter esgotos 

coletados. No entanto, em 2017, 44,93% do volume de esgoto gerado era tratado e a parte 

restante era lançada inadequadamente. Os impactos da falta de tratamento são a poluição dos 

recursos hídricos (qualidade de água, ecossistemas), problemas na gestão da bacia 

hidrográfica para usuários a jusante, assoreamento e exposição da população a doenças. 

Parte dos esgotos domésticos no Brasil é tratada pelo sistema de fossas sépticas. 

Contudo, a fossa séptica possui um padrão técnico normatizado, não se considerando formas 

adequadas de tratamentos de efluentes domésticos as fossas negras, poços, buracos etc. Esses 

tipos de ocorrência são comuns em áreas rurais e bairros distantes dos centros urbanos. 

Para Camatta, 

 

fato é que, para se atingir condições sanitárias apropriadas, não basta que o esgoto 

seja adequadamente coletado por meio de uma rede geral. Faz-se necessário que seja 

tratado, caso contrário, os recursos hídricos ficarão contaminados e haverá 

proliferação de doenças, como por exemplo, a diarreia. A contaminação da água por 
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coliformes fecais é causa de prejuízos à saúde da população e aumento da 

mortalidade infantil (CAMATTA, 2015, p. 61). 

 

Em relação aos resíduos sólidos, a gestão (planejamento e supervisão), a PNRS 

atribuiu a todos entes federativos e o gerenciamento (coleta, transporte e destinação final) 

atribuiu aos municípios e ao Distrito Federal, conforme previsto pela CR-88 e pela PNSB, que 

também estabelece aos municípios e ao DF a titularidade dos serviços de saneamento. 

É importante destacar que, segundo o artigo 3°, inciso X da PNRS, o 

gerenciamento dos resíduos sólidos é a coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação 

final, realizadas direta ou indiretamente pelo titular dos serviços em consonância com o Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Já a gestão, de acordo com o artigo 3°, 

inciso XI da mesma Lei, é o conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os 

resíduos sólidos. 

Em municípios menores, observa-se que a coleta é feita em caminhões abertos ou 

carroças, sem condições adequadas de higiene e segurança, e a destinação é feita em lixões, 

pois, segundo Freire e Júnior (2013, p.67), “a sua implantação é rápida, fácil e com baixos 

custos”. Diante dessa realidade, os prejuízos decorrentes da disposição inadequada são 

doenças, mau cheiro, poluição hídrica, desvalorização imobiliária etc. 

Segundo Vasconcelos, 

 

[...] para se atingir a universalização dos serviços, superando os desafios impostos 

pela demanda não atendida, é fundamental que se priorizem os investimentos com 

subsídios fiscais no atendimento às populações de baixa renda, modernize-se, 

aumente-se a eficiência e capacidade de alavancagem de recursos para investimento, 

buscando formas adequadas de financiamento dos investimentos necessários 

(VASCONCELOS, 2018, p. 1145). 

 

É importante, assim, analisar os gastos da União no período 2008 a 2017, de 

forma a avaliar a evolução dos investimentos em saneamento em direção às metas de 

universalização estabelecida pelo PLANSAB. A Tabela 13 apresenta os gastos anuais da 

União agrupados em funções, ou setores públicos, informados pelo Tesouro Nacional. Os 

valores foram atualizados para dezembro de 2017 segundo a variação do IGP-DI. 
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Tabela 13: Gastos informados pelo Tesouro Nacional no período 2008-2017 (R$ bilhões dez. 2017) 

Ano  

Função 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Legislativa 9,33 9,11 9,32 9,00 8,68 8,94 8,40 8,50 7,70 7,89 

Judiciária 33,03 36,12 36,91 33,52 34,96 34,98 35,86 37,04 34,44 37,67 

Essencial à Justiça 8,04 8,82 9,03 8,65 5,76 6,32 6,99 7,72 7,13 7,97 

Administração 25,98 30,14 32,92 28,51 31,76 29,85 26,69 26,09 26,21 29,95 

Defesa Nacional 39,49 46,15 53,17 48,11 53,03 51,36 50,59 49,58 66,77 74,96 

Segurança Pública 11,57 14,10 16,02 11,44 12,40 12,38 11,24 10,82 10,45 11,85 

Relações Exteriores 3,38 2,73 3,12 2,86 3,32 3,07 3,06 3,78 3,19 3,26 

Assistência Social 50,70 58,84 64,43 67,82 81,22 87,85 88,53 87,66 85,77 92,43 

Previdência Social 454,48 513,76 537,90 535,84 573,74 606,27 622,59 647,83 640,38 715,49 

Saúde 88,12 102,63 101,92 107,52 114,61 115,92 118,24 122,20 116,43 128,31 

Trabalho 39,89 51,72 51,80 54,25 60,95 89,90 90,05 80,59 77,87 78,00 

Educação 49,65 64,74 79,89 87,00 104,08 111,78 118,03 124,22 114,79 121,55 

Cultura 1,58 1,98 2,28 2,10 2,73 3,27 2,31 2,24 2,09 2,08 

Direitos da Cidadania 2,65 2,77 3,02 2,10 1,91 2,08 1,87 1,58 2,59 1,92 

Urbanismo 7,63 8,31 8,02 6,36 6,77 6,57 5,21 5,23 4,11 6,93 

Habitação 1,84 1,78 0,29 0,76 0,81 0,28 0,06 0,08 0,04 0,06 

Saneamento 3,13 5,33 2,87 2,46 3,81 4,01 2,13 1,31 0,61 0,94 

Gestão Ambiental 6,60 6,53 6,12 5,58 7,93 8,96 8,54 5,79 6,00 4,57 

Ciência e Tecnologia 9,18 10,93 12,43 10,42 11,20 14,59 10,48 10,20 7,84 8,00 

Agricultura 17,18 25,99 24,26 23,59 23,62 27,85 23,70 25,89 27,95 25,34 

Organização Agrária 7,95 8,55 7,03 6,31 8,37 10,27 5,40 3,70 3,21 3,00 

Indústria 4,01 2,83 2,97 2,77 3,12 3,05 2,88 2,66 2,54 2,50 

Comércio e Serviços 5,93 7,12 6,33 5,52 5,68 6,79 5,97 5,00 3,32 3,04 

Comunicações 0,93 0,94 1,60 1,26 1,57 1,95 1,91 1,73 1,53 1,38 

Energia 0,94 1,43 1,11 0,93 1,14 1,40 1,46 2,26 2,05 2,09 

Transporte 23,05 29,13 33,98 28,53 32,14 28,41 26,55 20,12 15,29 16,70 

Desporto e Lazer 1,69 1,73 1,71 1,72 1,80 3,15 3,04 2,45 1,52 1,41 

Encargos Especiais 816,38 976,81 753,37 687,24 1.012,5 718,27 844,44 870,44 887,23 924,96 

TOTAL 1.724,3 2.031,0 1.863,8 1.782,2 2.209,6 1.999,5 2.126,2 2.166,7 2.159,0 2.314,3 

PIB 5.465,7 5.882,9 6.400,8 6.513,3 6.904,7 7.245,4 7.264,0 7.182,6 6.739,4 7.625,2 

Saneamento/PIB 0,06% 0,09% 0,04% 0,04% 0,06% 0,06% 0,03% 0,02% 0,01% 0,01% 

Fonte: Relatórios de Resumo da Execução Orçamentária (|TESOURO NACIONAL, 2008 a 2017). 

 

Nesta tabela, observa-se que os gastos anuais em saneamento foram reduzidos 

após 2013: no período entre os anos de 2008 e 2013 (destacado em azul) foram gastos, em 

média, R$ 3,60 bilhões anuais, enquanto no período entre os anos de 2014 e 2017 (destacado 

em vermelho) foram gastos, em média, R$1,24 bilhões anuais. Em 2017, os gastos com 

saneamento correspondiam a 0,01% do PIB, sendo que chegaram a 0,09% do PIB em 2009. 
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Com efeito, observando o percentual do PIB investido em saneamento na Tabela 

13, verifica-se que, nem mesmo nos anos pré-Copa do Mundo, os gastos em saneamento 

atingiram os valores anuais idealizados para a universalização pelo PLANSAB (R$39,86 

bilhões anuais em dezembro de 2017). No período entre os anos de 2008 e 2013, os valores 

investidos pela União somaram 0,18% do PIB. O valor investido em uma década pela União 

não chega a um terço do investimento anual necessário à universalização (0,57% do PIB de 

2017) segundo o PLANSAB. Anualmente a União investiu em média no período 2008-2017 

cerca de 7% dos recursos necessários à universalização dos serviços de saneamento. 

Como pode ser identificado na Tabela 13, a maior quantia de gastos da União é 

com a previdência social, que vem aumentando a cada ano. No ano de 2008, a União declarou 

R$454,48 bilhões em gastos com a previdência e, em 2017, um gasto de R$715,49 bilhões. 

Ocorreu um aumento de 57,4% em um período de 10 anos e, conforme demonstram os dados, 

os gastos tendem a aumentar. Os gastos apresentados pelo Tesouro Nacional são benefícios 

pagos pela previdência (básica, complementar, estatutária e regime especial). 

Os gastos com a previdência social, em 2017, corresponderam a 30,9% do total do 

orçamento da União e 9,38% do PIB brasileiro. Em razão do grande comprometimento dos 

recursos orçamentários, há uma proposta de reforma da previdência no Congresso Nacional. É 

fundamental que ocorra a redução de gastos da União com previdência, para que existam 

recursos financeiros e seja possível investir em outras demandas sociais da população, sem 

aumentar a tributação. 

Com base na Tabela 13, a União declarou que gastou R$ 88,12 bilhões com 

saúde, em 2008, e R$128,31 bilhões, em 2017. Houve um aumento de 45,6% nos gastos em 

um período de dez anos. No ano de 2017, o país investiu 1,68% do PIB em saúde. Os gastos 

com saúde são discriminados no orçamento da União como: atenção básica, assistência 

hospitalar e ambulatorial, suporte profilático e terapêutico, vigilância sanitária, vigilância 

epidemiológica, alimentação e nutrição. A realidade dos hospitais públicos indica falta de 

leitos, materiais, equipamentos, mão de obra especializada, o que demonstra falta de recursos 

investidos na saúde pública ou má gestão dos recursos destinados à área. 

A Tabela 6 (p. 53, Capítulo 4) apresenta os investimentos em saúde e saneamento 

realizados anualmente pela União de 2008 a 2017, atualizados pelo IGP-DI para dezembro de 

2017. Na tabela mencionada, observa-se que a União descumpriu o mínimo constitucional 

para investimentos em saúde, incluindo saneamento de 15% da Receita Corrente Líquida 

entre os anos de 2008 e 2013, justamente no período pré-Copa do Mundo e pré-Olimpíadas. O 

déficit de investimento no período atingiu R$ 50,5 bilhões. Aliás, o Tribunal de Contas da 
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União (BRANDÃO, 2014; TCU, 2016) informou gastos de R$ 25,5 bilhões na Copa do 

Mundo e R$ 24,58 bilhões nas Olimpíadas, que corresponderiam a R$ 50,08 bilhões de 

gastos. 

A infringência dos limites constitucionais mínimos só foi possível por conta da 

Desvinculação das Receitas da União (DRU). A DRU permite à União aplicar recursos 

destinados a áreas como educação, saúde e previdência social, em qualquer despesa 

considerada prioritária ou para geração de superávit primário. Criada em 1994, originalmente, 

denominado Fundo Social de Emergência, a DRU teve sua vigência estendida até 2023 pela 

PEC 93/2016, permitindo à União remanejar até 30% de todos os impostos e contribuições 

sociais federais. 

Os gastos da União com segurança pública (policiamento, defesa civil e 

informação e inteligência) foram de R$11,57 bilhões no ano de 2008 e R$11,85 bilhões no 

ano de 2017. Em 2010, os gastos com segurança pública atingiram o valor de R$16,02 

bilhões, sendo o mais alto no período. Dos direitos sociais, a segurança é um requisito para a 

própria vida. Países que investem em educação de qualidade tendem a ter menores índices de 

criminalidade. 

Interessante observar que os gastos com gestão ambiental realizados foram cerca 

de 2 a 10 vezes superiores aos gastos em saneamento, embora seja de conhecimento geral que 

ações de saneamento tenham relação direta com a preservação do meio ambiente. Esse item 

do orçamento inclui preservação e conservação ambiental, controle ambiental, recuperação de 

áreas degradadas, recursos hídricos e meteorologia.  

Essa discrepância em relação aos investimentos é ainda maior quando se 

comparam saneamento e agricultura. Embora inegável a contribuição que o setor dispensa à 

balança comercial do País, a agricultura é responsável por fontes de poluição significativa dos 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos, seja pelo uso de fertilizantes que levam a 

eutrofização de rios e lagos através do carreamento em águas de chuva, seja pela 

contaminação de aquíferos pelo uso de herbicidas e pesticidas. Adicionalmente, é uma 

atividade intensiva no uso da água na irrigação das culturas e dessedentação de animais, com 

exigências de qualidade. Investimentos em agricultura são entre 4,5 a 45 vezes superiores aos 

investimentos em saneamento. 

É possível, ainda, analisar os gastos indicados na Tabela 13 que não são 

considerados como prioritários. Os gastos em funções administrativas e legislativas médios no 

entre os anos de 2008 e 2017 foram 4,8 e 16,0 vezes maiores que os gastos em saneamento, 

respectivamente. De certo, há oportunidades para otimização desses gastos, tais como 



81 

reduções de benefícios concedidos a parlamentares e servidores. Seriam benefícios 

individuais convertidos em benefício coletivo por meio da aplicação em ações de saneamento. 

A Tabela 14 destaca os gastos anuais da União entre 2008 e 2017 per capita 

atualizados para dezembro de 2017, segundo a variação do IGP-DI. Nesta tabela constata-se 

que os gastos per capita em saneamento atingiram o maior valor do período no ano de 2009, 

quando foram gastos R$27,83 per capita em ações no setor. Durante o período entre os anos 

de 2014 e 2017 (destacado em vermelho), foram gastos, em média, R$6,20 per capita em 

ações de saneamento. Tal valor é muito baixo e está relacionado com a crise econômica 

daquele ano e a política de contingências adotada pelo governo. 

Os valores gastos com previdência social passaram de R$2.396,90 per capita em 

2008, para R$3.515,77 per capita, em 2017. Houve um aumento de 68,17% durante o período 

de dez anos, o que demonstra o comprometimento dos gastos da União com a previdência. 

Quando se compara o gasto médio de R$13,62 per capita durante o período de 

2008 e 2017 em saneamento com o gasto médio de R$565,55 per capita no mesmo período 

em saúde, observa-se que os gastos per capita com saúde são 41,52 vezes maiores que os 

gastos per capita com saneamento. No entanto, ações de saneamento básico tendem a reduzir 

os gastos com saúde, ao atuar de forma preventiva. 

Os valores gastos com educação passaram de R$261,83 per capita, em 2008, para 

R$597,27 per capita, em 2017 (Tabela 14). Em 2015, os gastos chegaram a R$618,39 per 

capita. As políticas públicas de educação demandam um aporte considerável da União e como 

o saneamento, não atingiram as metas do Plano Nacional da Educação (Lei 13.005/14). Pode-

se citar que, dentre a metas, está a universalização da educação infantil na pré-escola para 

crianças de quatro e cinco anos até 2016. 

Valores gastos com habitação são sistematicamente inferiores aos gastos com 

saneamento per capita, ainda que no período avaliado programas como Minha Casa Minha 

Vida estivessem vigentes. Uma moradia de qualidade com abastecimento de água e coleta de 

esgoto, localizada em uma região em que os esgotos são tratados para produzir um ambiente 

equilibrado são condições mínimas requeridas para o pleno desenvolvimento de uma nação. 

Na Tabela 14, há ainda menção a uma categoria importante dos gastos da União, 

denominada Encargos Especiais. Nesta categoria, enquadram-se pagamentos de dívidas 

interna e externa, bem como as transferências obrigatórias a estados, municípios e Distrito 

Federal. Estas despesas consomem entre 40% e 50% do orçamento da União. Gastos com 

saneamento representaram em média cerca de 0,13% dos gastos da União no período 2008-

2017. 
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Tabela 14: Gastos informados pelo Tesouro Nacional no período 2008-2017 (R$ per capita, dez. 2017) 

Ano  

Função 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Legislativa 49,19 47,60 48,25 46,16 44,18 45,15 42,09 42,33 38,07 38,77 

Judiciária 174,22 188,63 191,01 171,94 177,91 176,63 179,78 184,40 170,29 185,08 

Essencial à Justiça 42,38 46,04 46,71 44,36 29,33 31,89 35,05 38,45 35,28 39,18 

Administração 137,04 157,42 170,37 146,25 161,63 150,73 133,80 129,88 129,61 147,14 

Defesa Nacional 208,29 241,02 275,16 246,81 269,82 259,35 253,61 246,83 330,20 368,32 

Segurança Pública 61,01 73,66 82,92 58,71 63,10 62,50 56,36 53,84 51,67 58,23 

Relações 

Exteriores 
17,82 14,28 16,17 14,69 16,88 15,49 15,36 18,79 15,76 16,04 

Assistência Social 267,37 307,28 333,38 347,93 413,26 443,60 443,79 436,36 424,17 454,20 

Previdência Social 2396,90 2683,12 2783,38 2748,84 2919,38 3061,32 3120,87 3224,92 3166,76 3515,77 

Saúde 464,75 536,01 527,39 551,55 583,16 585,35 592,70 608,34 575,77 630,50 

Trabalho 210,36 270,09 268,06 278,28 310,14 453,92 451,39 401,19 385,07 383,30 

Educação 261,86 338,11 413,41 446,29 529,59 564,40 591,64 618,39 567,63 597,27 

Cultura 8,32 10,32 11,81 10,80 13,90 16,53 11,57 11,13 10,31 10,21 

Direitos da 

Cidadania 
14,00 14,46 15,61 10,75 9,71 10,52 9,36 7,86 12,81 9,46 

Urbanismo 40,24 43,42 41,49 32,64 34,45 33,15 26,10 26,04 20,34 34,07 

Habitação 9,68 9,32 1,50 3,88 4,12 1,42 0,30 0,41 0,20 0,28 

Saneamento 16,51 27,83 14,88 12,62 19,36 20,26 10,66 6,52 3,00 4,60 

Gestão Ambiental 34,80 34,08 31,65 28,64 40,35 45,26 42,80 28,84 29,65 22,45 

Ciência e 

Tecnologia 
48,43 57,06 64,31 53,45 56,99 73,70 52,53 50,78 38,78 39,32 

Agricultura 90,59 135,71 125,51 121,02 120,21 140,61 118,78 128,88 138,21 124,52 

Organização 

Agrária 
41,92 44,66 36,39 32,36 42,59 51,87 27,04 18,42 15,88 14,76 

Indústria 21,13 14,76 15,38 14,22 15,87 15,38 14,42 13,25 12,54 12,29 

Comércio e 

Serviços 
31,29 37,20 32,76 28,30 28,91 34,27 29,91 24,91 16,42 14,93 

Comunicações 4,93 4,92 8,27 6,46 8,00 9,84 9,56 8,62 7,55 6,77 

Energia 4,95 7,47 5,76 4,78 5,81 7,05 7,31 11,24 10,11 10,25 

Transporte 121,56 152,14 175,83 146,36 163,56 143,43 133,10 100,15 75,61 82,07 

Desporto e Lazer 8,93 9,05 8,83 8,80 9,18 15,90 15,23 12,19 7,51 6,94 

Encargos Especiais 4305,51 5101,37 3898,39 3525,54 5151,99 3626,84 4232,97 4333,08 4387,48 4545,03 

TOTAL 9093,97 10607,03 9644,55 9142,42 11243,39 10096,37 10658,09 10786,02 10676,69 11371,75 

Saneamento/Total 0,18% 0,26% 0,15% 0,14% 0,17% 0,20% 0,10% 0,06% 0,03% 0,04% 

Fonte: Relatórios de Resumo da Execução Orçamentária (|TESOURO NACIONAL, 2008 a 2017). 

 

O Gráfico 15 evidencia a razão entre gastos em saúde, segurança pública, 

educação e produção em relação aos gastos em saneamento no período entre os anos de 2008 

e 2017.  
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Gráfico 15: Razão entre gastos em saúde, segurança pública, educação e produção em relação aos gastos em 

saneamento 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados dos Relatórios de Resumo da Execução Orçamentária 

(|TESOURO NACIONAL, 2008 a 2017). 

 

No Gráfico 15, percebe-se a disparidade entre os gastos prioritários e os gastos em 

saneamento: os valores variam entre 2,6 vezes (segurança pública, 2009) e 192,1 vezes 

(saúde, 2016). Ainda neste gráfico, percebe-se que gastos em saúde (predominantemente 

curativa) foram sistematicamente muito superiores aos gastos em saneamento, fornecendo 

indícios de que mais gastos com saneamento poderiam ter origem em alguns recursos da 

saúde destinados às medidas profiláticas. Investir em saneamento é investir na prevenção de 

doenças que resultarão em custos ao Sistema Único de Saúde.  

No Gráfico 15, apresentam-se, ainda, os gastos com produção (Agricultura, 

Indústria, Comércio e Serviços e Energia) comparados aos gastos em saneamento. 

Novamente, esses gastos estão entre 7,0 a 59,1 vezes acima dos gastos em saneamento. É 

interessante observar que a Instituição Fiscal Independente – IFI, órgão do Senado Federal 

organizadora das estatísticas sobre o orçamento desde 2007, informou que o gasto tributário 

representou 82% da despesa orçamentária dos gastos com produção em 2016. 

O gasto tributário é aquele que decorre de uma renúncia tributária, ou seja, há 

redução ou isenção de tributos sobre determinados setores produtivos como, por exemplo, o 

automobilístico.  

Os gastos tributários totais atingiram R$ 139 bilhões em 2016 (IFI, 2017a), dos 

quais apenas R$ 2 bilhões atingiram o setor de saneamento (IFI, 2017b). A comparação entre 
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esses valores demonstra que investir em saneamento básico ainda não é prioridade para a 

União. O que também poderia ser uma forma de agregar recursos para investimentos em 

saneamento, seria ampliar os gastos tributários do setor, reduzindo-o em outros setores 

produtivos.  

6.2 Os investimentos em saneamento em outros países 

Como citado no Capítulo 2 deste trabalho, em julho de 2010, a Assembleia Geral 

das Nações Unidas aprovou a Resolução A/RES/64/292 que: “reconhece a água limpa e 

segura e o saneamento um direito humano essencial para gozar plenamente a vida e todos os 

outros direitos humanos”.  

Para Neves-Silva e Heller: 

 

Desde então, os países devem garantir, progressivamente, esse direito, incluindo a 

obrigatoriedade a seu reconhecimento nos ordenamentos jurídicos nacionais. O 

Estado tem a obrigação de respeitar, proteger e fazer valer este direito [...]. (NEVES-

SILVA; HELLER, 2016, p. 1865). 

 

Contudo, ainda existem países que não conseguem disponibilizar água para a 

maioria da população. Problemas como a escassez, dificuldade de acesso, lacunas na 

prestação dos serviços de saneamento entre áreas urbanas e rurais, conflitos e guerras, 

desigualdade social, gestão governamental e falta de recursos financeiros contribuem para que 

o direito à água e ao saneamento não se viabilizem em muitos países. 

A escassez de água leva a população a estocá-la em vasilhas que, muitas vezes, 

não são higienizadas e cobertas adequadamente, levando à proliferação de doenças como 

malária, dengue, Chikungunya e Zica (NEVES-SILVA; HELLER, 2016). 

De acordo com a UNICEF (2017), “todos os anos 361 mil crianças com menos de 

cinco anos morrem devido a diarreia”. Ademais: 

 

Das 2,1 bilhões de pessoas que não possuem água gerenciada de forma segura, 844 

milhões não têm nem um serviço básico de água potável. Isso inclui 263 milhões de 

pessoas que precisam gastar mais de 30 minutos por viagem para coletar água de 

fontes distantes de casa e 159 milhões que ainda bebem água não tratada de fontes 

de água superficiais, como córregos ou lagos (UNICEF, 2017). 

 

Resta claro que os governos precisam investir em serviços de saneamento, ou seja, 

levar água de boa qualidade e serviços de esgotamento sanitário para as regiões carentes, 
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geralmente onde habitam famílias pobres, bem como desenvolver políticas para a coleta e 

destinação adequada de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais. 

A Tabela 15 evidencia dados sobre o PIB per capita (valores em US$ de 2017) e 

investimentos em saneamento de países latino-americanos, com realidades socioeconômicas 

semelhantes às do Brasil em 2015. Os países foram ordenados, segundo o orçamento 

destinado ao saneamento, em termos de percentuais em relação ao PIB. 

 

Tabela 15: Orçamento para saneamento e higiene em países da América Latina em 2015 (valores em US$ de 

2017) 

País 

População 

(milhões de 

habitantes) 

PIB per capita 

(US$) 

Orçamento para 

Saneamento 

(US$ per capita) 

Orçamento para 

Saneamento (% PIB) 

Brasil 205,97 8750,22 19,79 0,14 

México 125,89 9298,24 19,02 0,20 

Argentina 43,42 13698,29 39,31 0,45 

Chile 17,76 13736,64 159,38 1,16 

Fonte: Adaptado de OMS (2017). 

 

Na Tabela 15, nota-se que dentre os países selecionados aqueles que possuem as 

maiores populações (Brasil e México) realizam os menores investimentos em saneamento em 

relação ao PIB. 

O México é um país de baixa disponibilidade hídrica (772 mm anuais – 

ARMENTIA; CISNEROS, 2013) se comparado ao Brasil (1760 mm anuais - ANA, 2017), o 

que contrasta com o baixo investimento em saneamento. Quanto menor a disponibilidade 

hídrica, maior valor tem o recurso água. Logo, tratar esgotos para manter a qualidade das 

águas e o meio ambiente saudável tornar-se prioridade. O Brasil, embora seja frequentemente 

associado à disponibilidade elevada, apresenta grandes variações regionais, com presença de 

climas semiárido a equatoriais. A Região Sudeste brasileira, por exemplo, possui elevada 

disponibilidade hídrica, mas a demanda hídrica também é elevada (ANA, 2018).  

O Chile destacou PIB em torno de 13,7 mil dólares americanos per capita no ano 

de 2015. O país latino-americano com uma população de 17,8 milhões de habitantes nesse 

ano, com pouca disponibilidade de água, concedeu a prestação dos serviços de saneamento 

básico à iniciativa privada.  

Parte significativa das reservas de água do Chile provém do degelo da neve 

acumulada nos Andes, fenômeno responsável pela regularização das vazões nos cursos de 

água. Fenômenos climáticos têm afetado a quantidade de neve que se acumula nos Andes 

(SANTIBÁÑEZ et al., 2016), levando os chilenos a buscar alternativas de suprimento de 
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água. O reuso de efluentes domésticos tratados é uma opção de abastecimento e contribui para 

a universalização do saneamento. 

A Argentina possuía um PIB também em torno de 13,7 mil dólares americanos 

per capita em 2015. A população era de 44,3 milhões de habitantes nesse ano, habitando em 

grande parte nas regiões metropolitanas. Os serviços de saneamento são prestados diretamente 

pelas prefeituras nos municípios menores. Já a região metropolitana de Buenos Aires 

apresentou fase de atendimento privado (1990-2006), mas recentemente retornando ao 

atendimento por empresa pública (GO ASSOCIADOS, 2018).  

No ano de 2015 (Tabela 15), a Argentina investiu em saneamento cerca de 0,45% 

do PIB, duas vezes mais que os valores investidos por México e Brasil. Este aumento pode ser 

explicado pela retomada dos investimentos para solucionar os problemas advindos das 

privatizações, resultando no aumento do investimento em relação ao PIB.  

A Tabela 16 evidencia dados relativos ao orçamento destinado ao saneamento e 

higiene por região no mundo (OMS, 2017). Apenas 57 países tinham dados disponíveis. 

 

Tabela 16: Orçamento para saneamento e higiene por região no mundo em 2015 (valores em US$ de 2017) 

Região 
Número de 

países 

Orçamento para Saneamento e Higiene 

(US$ milhões) (US$ per capita) (% PIB) 

Mundo 57 85089 18,97 0,42 

África sub-Sahara 17 5629 9,50 0,52 

América Latina e Caribe 15 18007 33,23 0,42 

Ásia Oriental e Sudeste 8 55761 34,25 0,47 

Ásia Central e Sul 8 5274 3,10 0,20 

Europa e Ásia Ocidental1 5 231 9,76 0,19 

Oceania2 4 185 100,67 3,36 

Fonte: Adaptado de OMS (2017). 

1 Dados relativos à América do Norte e Norte da África não estavam disponíveis. 
2 Dados de Fiji e Tonga incluem custos de capital e operacionais e podem ter afetado os resultados em relação à 

demais regiões. 

 

Na Tabela 16, identifica-se que, em média, os países da América Latina e Caribe 

investem o mesmo montante da média mundial em saneamento (0,42% do PIB). Todavia, em 

2015, o Brasil investiu cerca de um terço da média do percentual do PIB (0,14%), se 

comparado ao investimento médio mundial. O índice brasileiro foi menor que o investimento 

do PIB em todas as regiões apresentadas. 

Nesta análise, é importante considerar o grau de desenvolvimento dos países 

analisados. A Europa apresentou, por exemplo, percentual do PIB empregado em saneamento 
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próximo ao do Brasil em 2015. O percentual europeu abaixo da média mundial pode ter 

origem em outras causas, tais como infraestrutura já implantada e baixo crescimento 

populacional, que demandaria menos investimentos. 

Por outro lado, países da África Subsaariana, que tiveram grau de 

desenvolvimento semelhante (África do Sul) ou inferior ao do Brasil, investiram em 2015 

cerca de 3,7 vezes o que o governo brasileiro investiu em saneamento em relação ao PIB. A 

meta de universalização definida pelo PLANSAB para o Brasil exigiria investimentos de 

0,59% do PIB, acima dos níveis de investimento médios mundiais. 

Como aborda Amartya Sem (2017, p.55), é importante “ver o desenvolvimento 

como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam”. Famílias com 

privação de água para se alimentar e fazer a higiene básica, necessitam de realizar a suas 

necessidades substantivas, como alimentar-se, habitar seguramente e ter saúde, para alcançar 

o desenvolvimento. 

O uso de água insalubre para beber e cozinhar, o contato da população com 

esgotos domésticos que escorrem a céu aberto ou em enchentes e com lixo depositado em 

locais inadequados, não contribuem para o desenvolvimento de um país. Os serviços de 

saneamento básico, por suas características, podem ser considerados como essenciais para 

saúde, dado que sua ausência implica no aumento da mortalidade, principalmente infantil. 

Uma população com perfil desnutrido, longevidade baixa e sem qualidade de vida não tem o 

direito à saúde garantido. Essa é a situação de muitos países e do Brasil ainda em algumas 

regiões. 

A efetivação do direito à saúde necessita de investimentos em saneamento básico 

para atingir a meta da universalização dos serviços estabelecida no PLANSAB. Contudo, não 

há como aludir a mais investimentos se os recursos estão comprometidos com outras áreas do 

governo, além da má gestão e dos desvios de verbas, cenário que foi demonstrado pela análise 

dos dados disponíveis sobre o saneamento no Brasil neste trabalho. 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Brasil é um país de dimensões continentais e muito diverso em condições 

geográficas e sociais, o que torna um desafio estabelecer políticas públicas de forma 

equitativa para todos. Em um contexto de contingência econômica e limitações orçamentárias, 

definir prioridades é uma questão fundamental para a Administração Pública. 

Este trabalho analisou a aplicação dos recursos financeiros em saneamento básico 

e os compara com os gastos em outros setores públicos, para indicar se as ações de 

saneamento básico são prioridade no país.  

Com base nos dados apresentados, é possível afirmar que as políticas públicas 

para a efetivação das ações de saneamento básico são insuficientes para suprir os déficits 

existentes. Quando a prestação dos serviços se mostra inadequada às necessidades da 

população é preciso reavaliar as políticas públicas que definem a realização destes serviços. 

Ao analisar o orçamento da União no período de 2008 a 2017, é possível 

identificar gastos crescentes com a previdência, que utilizaram cerca de 30,92% do orçamento 

em 2017. Este valor demonstra a desproporção de gastos nesta área, visto que gastos em 

outras áreas importantes, como saúde e educação, representaram apenas 5,44% e 5,25% do 

orçamento em 2017, respectivamente. Dado o exposto, é possível concluir que a reforma na 

previdência social é inadiável, já que os gastos tendem a aumentar ainda mais. 

Eventos como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 contribuíram 

para usar parte dos recursos do orçamento, que poderiam ser destinados para os investimentos 

em políticas públicas prioritárias a exemplo do saneamento básico. Mesmo considerando o 

retorno financeiro desses eventos no setor de turismo, cerca de R$ 50,8 bilhões foram 

investidos em ambos. A OMS preconiza que, para cada dólar investido em saneamento há 

uma economia de quatro dólares no sistema de saúde, o que permite estimar o potencial de 

economia que os gastos com Copa e Olimpíadas trariam para o SUS, caso fossem destinados 

para ações de saneamento básico.  

De fato, comparando as despesas em Desporto e Lazer, que incluem desporto de 

rendimento, desporto comunitário e lazer, no ano da Copa do Mundo do Brasil foram gastos 

R$ 3,04 bilhões em Desporto e Lazer, enquanto foram gastos R$ 2,14 bilhões em 

Saneamento. Já no ano das Olimpíadas no Brasil, foram gastos R$ 1,52 bilhões em Desporto e 

Lazer, ao passo que apenas R$ 0,61 bilhões em Saneamento. Os dados citados confirmam que 

saneamento básico ainda não é política prioritária no país. 
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 Gastos com Cultura, que incluem gastos com patrimônio histórico, artístico e 

arqueológico e difusão cultural, também superaram os gastos em Saneamento a partir de 

2014. Exceto em 2009 e 2013, os gastos em Relações Exteriores, referentes a relações 

diplomáticas e cooperação internacional, também superaram os gastos em Saneamento. São 

evidências da falta de investimentos em saneamento básico por parte da União.  

Encargos especiais correspondem a gastos com refinanciamento da dívida interna 

e externa, serviço da dívida interna e externa (total de juros pagos e de capital reembolsado no 

período), transferências para a educação básica, outras transferências, outros encargos 

especiais. Em 2017, os encargos especiais representaram 39,97% do orçamento da União, ou 

R$ 924,96 bilhões, que são valores ainda maiores se comparados aos gastos com a 

previdência social. 

As renúncias tributárias em 2017 atingiram os R$ 275,87 bilhões, ou seja, cerca 

de 30% dos encargos especiais ou cerca de 12% do orçamento. Todavia, em 2017, foram 

investidos somente R$ 0,61 bilhões em Saneamento pela União. 

Dos investimentos em saneamento básico, verifica-se que o abastecimento de 

água ainda é o principal componente, o que não significa universalização do saneamento 

básico. O tratamento de esgotos continua com percentuais em torno de 40% da população 

atendida durante o período de 2008 a 2017, pois a população cresceu 9,31% entre os anos de 

2008 e 2017, enquanto somente 44,93% do volume de esgoto gerado era tratado. Observa-se 

que os investimentos em resíduos sólidos são menores que os investimentos em distribuição e 

tratamento de água e esgotamento sanitário. Já para a drenagem de águas pluviais, há poucos 

dados, mas os gastos são muito inferiores em relação aos dos componentes água e esgotos. 

Diante desse cenário, pode-se inferir que os investimentos em ações de 

saneamento básico não têm sido prioridade para a União. Para se universalizar o saneamento 

básico é necessário que a União invista mais em ações do setor. Cabe ressaltar que os 

investimentos da União são aqueles advindos da LOA e nem todos são declarados como 

“gastos” pelo Tesouro Nacional, pois, parte dos recursos pode não ser utilizada. 

Mesmo que todos os recursos da União destinados ao Saneamento Básico fossem 

declarados como gastos, seriam necessários mais aportes para se atingir a universalização 

(água, esgotos, resíduos sólidos e águas pluviais). Priorizar as ações de saneamento básico 

significa redistribuir os recursos em detrimento de outras áreas, grupos econômicos e grupos 

políticos, para que a União invista amplamente no setor. 

O direito ao saneamento básico no Brasil é um direito social, como o direito à 

saúde e ao meio ambiente equilibrado, fundamentado no princípio da dignidade humana. O 
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saneamento básico universalizado é fundamental para a melhoria da qualidade de vida. Uma 

população com acesso à distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgotos, coleta e 

destinação correta de resíduos sólidos e manejo adequado de águas pluviais não se expõe a 

doenças de veiculação hídrica ou transmitidas por vetores como mosquitos e ratos.  

Além do mais, os efluentes domésticos tratados não degradam os cursos d’água, 

contribuindo para manter o meio ambiente equilibrado. As águas da chuva quando são 

devidamente coletadas e conduzidas garantem condições de enfrentamento de períodos 

chuvosos em níveis de risco controlados. 

O maior benefício do saneamento básico não são as obras de infraestrutura em si, 

mas a redução no número de adoecimentos e índices de mortalidade, como a infantil por 

diarreia. 

O Brasil investe uma porcentagem muito pequena de seu PIB em saneamento, se 

comparado a outros países latino-americanos como o México, Argentina e Chile. Nesse 

sentido, mesmo sendo um país muito grande, diante dos dados expostos, resta claro que o 

investimento em saneamento não é primazia para o governo. 

Propõe-se que a análise dos dados seja estendida a cada um dos estados da 

federação para que se possa traçar um cenário específico dos déficits em água, esgoto, 

resíduos sólidos e drenagem pluvial, propondo medidas para o investimento específico em 

cada componente do saneamento básico. 

Os direitos sociais figuram como uma forma de liberdade conquistada por meio 

do Estado, conforme citado no Capítulo 3. Para alcançar essa liberdade é mister o 

desenvolvimento de políticas públicas para efetivação de ações de saneamento. Daí a 

importância da definição de prioridades pela administração pública no que tange à aplicação 

de recursos financeiros. 

Considera-se que a aplicação de mais recursos financeiros no setor de saneamento 

básico é uma maneira de priorizar o direito à saúde da população brasileira e garantir o meio 

ambiente equilibrado. 
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