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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa abordará o saneamento básico como direito fundamental e humano, tendo 
como base os ditames da Constituição Federal do Brasil, de 1988, da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, e dos Pactos Internacionais de Direitos Civis e Políticos, e de Direitos 
Sociais, Econômicos e Culturais de 1966. O saneamento básico não está expressamente previsto 
na Constituição Federal de 1988 como direito fundamental. Porém, como ficará devidamente 
demonstrado, ele é indispensável para a efetividade dos direitos fundamentais à moradia digna, 
saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Atualmente, há grande deficiência no 
acesso aos serviços públicos de saneamento básico no Brasil, principalmente nas regiões com 
baixos índices econômicos e de desenvolvimento humano. A legislação pátria é no sentido de 
que haja universalização desse serviço fazendo com que sua efetividade seja plena. Todavia, 
este é um desafio que se esbarra na insuficiência de recursos financeiros para investimentos, 
fazendo com que surja um aparente conflito entre os princípios da reserva do possível e do 
mínimo existencial. Assim sendo, examinar-se-á o saneamento básico como direito 
fundamental e o nível de sua efetividade no Brasil, na linha de pesquisa do Direito, 
Sustentabilidade e Direitos Humanos. O referencial teórico é o conjunto de ideias apresentadas 
por diversos autores sobre as razões pelas quais o saneamento básico é direito fundamental. A 
metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica, pois permitirá explicitar a real situação do 
saneamento básico no Brasil, seu possível enquadramento como direito fundamental e sua 
efetividade. O método hipotético-dedutivo apresenta-se como o mais adequado para 
consecução dos objetivos almejados. 

 

Palavras-chave: Direito fundamental. Saneamento básico. Nível de sua efetividade no Brasil. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 
This paper will deal with basic sanitation as a fundamental and human right, based on the 
dictates of the 1988 Federal Constitution of Brazil, the Universal Declaration of Human Rights, 
and the 1966 International Pacts on Civil and Political Rights, and Social, Economic and 
Cultural rights. Basic sanitation is not expressed in the Federal Constitution of 1988 as a 
fundamental right. However, as will be duly demonstrated, it is indispensable for the 
effectiveness of the fundamental rights to decent housing, health and the ecologically balanced 
environment. Currently, there is a great lack of access to basic sanitation services in Brazil, 
especially in regions with low economic and decrease human development indexes. The 
Brazilian law is to be in the sense of universal access, so its effectiveness will be fulfilled. 
However, this is a challenge facing the insufficient financial public resources, causing an 
apparent conflict between the standards of the reserve for contingences and the minimum for 
existence. Thus, in this work, basic sanitation will be approached as a fundamental right and 
the level of its effectiveness in Brazil, in the research line of Law, Sustainability and Human 
Rights. The reference is the set of ideas presented by authors that presented basic sanitation as 
fundamental right. The methodology used will be the bibliographical research, since it will 
make it possible to explain the real situation of basic sanitation in Brazil, the possible framing 
as a fundamental right and its effectiveness. The hypothetical-deductive method presents itself 
as the most suitable for achieving the desired objectives. 
 

 

Keywords: Basic sanitation Fundamental law. Level of effectiveness in Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A palavra saneamento designa-se do termo sanear, que vem do latim sanus e quer 

dizer: “sanar, tornar higiênico; salubrificar; remediar; tornar habitável; tornar apto para a 

cultura; expurgar”1. Assim sendo, pode-se concluir que saneamento básico é o conjunto de 

ações capazes de tornar saudável uma certa região ou cidade objetivando melhorar o espaço 

físico em que habitam e, consequentemente, a vida das pessoas. O saneamento básico, por visar 

melhoria não só das pessoas, mas também do próprio meio ambiente, uma vez que busca 

soluções para a destinação final dos resíduos líquidos e sólidos gerados pelas diversas 

atividades humanas, vem sendo tratado como saneamento ambiental. 

Esta pesquisa discutirá o saneamento básico, ou saneamento ambiental, como 

direito humano e fundamental tendo em vista sua relevância jurídica para a vivência humana 

com dignidade. Assim sendo, serão abordadas as definições de saneamento básico do ponto de 

vista jurídico, especialmente a Lei 11.445/07, sem desprezar os fundamentos doutrinários e 

jurisprudenciais uma vez que estes também contribuem para a sua conceituação e entendimento. 

Saneamento Básico, à luz da Lei Federal 11.445/07, é o conjunto de serviços, 

infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana, manejo dos resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas2. 

Porém, a mencionada Lei não limita o conceito de saneamento básico aos termos apresentados, 

mas deixa espaço para outras interpretações, pois o caput do seu artigo 2.º diz que este referido 

conceito é “para fins do disposto nesta Lei”. 

Assim sendo, outras definições apresentam-se adequadas para melhor 

entendimento, como, por exemplo, os dizeres do Instituto Trata Brasil3 que define saneamento 

básico como sendo o conjunto de medidas que visam preservar ou modificar as condições do 

meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade 

de vida da população e a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. 

A partir desses conceitos, entende-se que o saneamento básico é essencial à vida 

humana e à proteção ambiental. Ele é uma meta social que tem a grande repercussão quando da 

sua ausência. Por ser uma meta social é, portanto, coletiva, o que evidencia o seu caráter público 

e o dever do estado na sua promoção, constituindo-se em um direito social integrante de 

                                                           
1 Dicionário Aurélio On Line. Disponível em: https://dicionariodoaurelio.com/sanear.  Acesso em: 01 dez. 2018. 
2 Art. 2, inciso I da Lei 11.445/07. (BRASIL, 2007) 
3 Disponível em: http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/o-que-e-saneamento. Acesso em: 15 set. 2018. 
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políticas públicas e sociais. Assim sendo, tanto os indivíduos como o estado têm importante 

papel a desempenhar e promover as ações de saneamento de acordo com as políticas públicas 

voltadas para o setor (BORJA, 2004, p. 83). 

O entendimento acima é semelhante ao conceito de saneamento ambiental feito pela 

Fundação Nacional da Saúde – FUNASA, que o entende como o 

 

conjunto de ações socioeconômicas que têm por objetivo alcançar salubridade 
ambiental, por meio do abastecimento de água potável, coleta e disposição sanitária 
dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos, promoção da disciplina sanitária de uso do 
solo, drenagem urbana, controle de doenças transmissíveis e demais serviços e obras 
especializadas, com a finalidade de proteger e melhorar as condições de vida urbana 
e rural. (FUNASA, 2007, p. 14) 
 
 

A Organização Mundial de Saúde – OMS, por seu turno, define o saneamento 

básico como o controle dos fatores do meio físico, o qual pode exercer efeitos nocivos sobre o 

ser humano, seja sobre seu bem-estar físico, mental ou social (OMS, 2018) 

Verifica-se que o conceito de saneamento ambiental definido pela FUNASA é mais 

abrangente que os demais, inclusive da própria Lei 11.445/07, isso porque ele aborda não 

somente as questões necessárias para a operacionalização dos serviços relacionados ao 

saneamento básico, como também o controle de doenças, participação da sociedade, disposição 

dos resíduos gasosos e o imprescindível objetivo de melhorar as condições de vida urbana e 

rural. 

Essa Lei 11.445/07 encontra seu fundamento de validade4 na Constituição Federal 

de 1988, que em seu artigo 21, inciso XX, define como competência da União instituir diretrizes 

para o saneamento básico. No artigo 23, inciso IX, ela diz ser competência comum da União, 

Estados e Municípios promover programas de saneamento básico. (BRASIL, 1988). 

Sem perder de vista o tema central deste trabalho, abordar-se-á a preocupação do 

legislador com a proteção ao meio ambiente, prescrita na mesma Lei 11.445/07. Assim sendo, 

será demonstrado que a promoção das políticas públicas, inclusive da mencionada Lei de 

Saneamento Básico, deve ser feita com total observância da Constituição Federal, inclusive do 

seu artigo 225 que prevê o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Prova disso é 

que todas as ações ambientais visam assegurar ao cidadão melhor qualidade de vida, como 

explicitado, inclusive no que diz respeito ao acesso ao meio ambiente. 

Observe-se que para que haja compatibilidade entre os ditames da Lei 11.445/07 e 

o artigo 225 da Constituição Federal, é necessário que as ações de implementação dos serviços 

                                                           
4 Hans Kelsen em Teoria Pura do Direito (edição de 2018). 
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de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e destinação final dos resíduos sólidos 

e líquidos e drenagem pluvial urbana estejam em constante harmonia com as demais normas de 

proteção ambiental. Até mesmo porque, de nada adiantaria ter os mencionados serviços com 

qualidade e, por outro lado, o meio ambiente degradado. 

Importante destacar que, acertadamente, o legislador definiu no artigo quarto da Lei 

de Saneamento Básico que os recursos hídricos não integram os serviços públicos de 

saneamento básico ficando a outorga do direito de uso condicionada aos ditames da Lei de 

Recursos Hídricos, qual seja a número 9.433/97. Diz-se “acertadamente” porque os recursos 

hídricos têm muitas outras funções além da sua utilização para fins de atendimento das 

necessidades humanas diretas e a Lei 9.433/97, por ser norma específica, sobrepõe-se às normas 

gerais.5 

A CF/88, quando trata da saúde, no artigo 200, inciso IV, diz ser competência do 

sistema único de saúde, dentre outras, participar da formulação da política e da execução das 

ações de saneamento básico. No artigo 5º, a mesma Constituição Federal de 1988 prescreve os 

Direitos e Garantias Fundamentais. Entretanto, dentre eles não está expresso o direito de acesso 

aos serviços públicos de Saneamento Básico, embora preveja a inviolabilidade do direito à vida 

humana, bem como o direito à saúde e à moradia digna. Assim sendo, surge a grande questão: 

o saneamento básico é um direito fundamental do cidadão brasileiro, assegurado na 

Constituição Federal de 1988? 

Em uma análise objetiva, é fácil perceber que o principal direito humano, depois da 

vida, é a saúde. E, sem um saneamento básico adequado, não há saúde. Logo, ele seria sim um 

direito fundamental por ser essencial à manutenção da saúde da pessoa humana. Situação 

similar ocorre com os direitos fundamentais à saúde digna e ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

É conhecimento notório que, para que não haja inviolabilidade ao direito à vida, 

indispensável é que o ser humano tenha saúde. E, para que tenha saúde é imprescindível o 

acesso ao saneamento básico adequado, direito humano e fundamental, de modos a 

proporcionar-lhe água em quantidade e qualidade suficiente para uma vida digna, bem como 

disposição final correta dos resíduos gerados pelas atividades humanas, além da drenagem das 

águas pluviais. 

Porém, para chegar à solução ao problema proposto, será analisada a Constituição 

Federal de 1988 e normas infraconstitucionais atinentes ao tema, bem como as definições e 

                                                           
5 Nesse sentido, reconhecendo que as Normas Especiais se sobrepõem às Normas Gerais, veja os seguintes 
julgados: 19990130038436 – TJDF. 20929709220178260000 TJSP. 0035176620148080024 – TJES. 
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conceitos de Direitos Fundamentais apresentados por juristas e doutrinadores brasileiros. Além 

disso, visando esclarecer possíveis dúvidas relacionadas à diferenciação teórica entre Direitos 

Fundamentais e Direitos Humanos, serão analisadas a Resolução ONU 64/262 de 2010, cartas 

e documentos internacionais atinentes aos Direitos Humanos e a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos.  

Com essa visão, a situação atual do saneamento básico no Brasil será avaliada. 

Verificar-se-á como os entes federativos agem para levar saneamento básico à população e um 

breve panorama do saneamento básico no país será apresentado, comparando-se os índices de 

atendimento dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta, 

tratamento e disposição final dos resíduos sólidos. 

Será feita, também, uma análise comparativa das prestações desses serviços e do 

Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, bem como das respectivas evoluções. A hipótese 

a ser verificada é o significativo avanço na prestação dos serviços públicos de saneamento 

básico e, também, na melhoria dos resultados do IDH nas regiões brasileiras nos últimos anos. 

O IDH passou a ser fundamental ferramenta para entendimento da qualidade de 

vida dos habitantes de determinada região. Isso porque ele avalia diversos aspectos que 

influenciam na vida das pessoas. Não somente o econômico, mas também a saúde, acesso aos 

serviços públicos e outros. Enfim, para chegar ao resultado do IDH, são analisados muitos dos 

direitos humanos e fundamentais, que são os direitos válidos e positivados, respectivamente. 

Os Direitos humanos abrangem os direitos válidos para todos os seres humanos no 

planeta, independentemente de fronteiras, comunidades étnicas, religiosas ou filosóficas e são 

constituídos em cartas e documentos internacionais obrigando a todas as nações. A sua base são 

os diversos documentos internacionais que abordam o tema, inclusive a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, de 1948. 

Já os direitos fundamentais são aqueles positivados nos ordenamentos jurídicos 

internos dos países, mais especificamente em suas Constituições e que se proclamam 

invioláveis. Esses direitos fundamentais envolvem um conceito e muitas concepções, divididas 

em materiais e formais. (SAMPAIO, 2010). 

Além de a CF/88 deixar implícito que o saneamento básico é direito fundamental, 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, estabelece no artigo 

25 que todos têm direito à saúde e bem-estar, principalmente à alimentação. 

Inclusive, no ano de 2010, por intermédio da Resolução 64/262, a Organização das 

Nações Unidas – ONU reconheceu a água como um direito humano. Esse é, também, o 

entendimento de Arienza. 
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A partir dessas disposições previstas na Constituição Brasileira e Normas 

Internacionais, a legislação pátria desenvolveu-se no sentido de universalizar o saneamento 

básico, criando planos e programas para que ele chegue a toda a população nacional. Dentre 

esses planos destaca-se a Política Federal de Saneamento Básico, instituída pela Lei 11.445/07 

que traz, dentre seus princípios, a universalização do acesso ao saneamento básico. 

Entretanto, não obstante os ditames da mencionada Lei 11.445/07 e o caráter 

fundamental e humano do direito ao saneamento básico, no Brasil ele ainda é muito precário 

mesmo nos estados das regiões com melhores índices econômicos e sociais. Mas, é naqueles 

estados que apresentam Índice de Desenvolvimento Humano – IDH e renda per capta mais 

baixos é que a situação é ainda mais preocupante (CAMATTA, 2015, p. 136) 

Assim sendo, será demonstrado que a efetividade desse direito fundamental e 

humano atinge apenas níveis superficiais por não alcançar a totalidade da população e, 

principalmente, por excluir aqueles que ocupam as camadas sociais menos favorecidas. Além 

disso, ficará comprovado que os impactos oriundos da ausência de saneamento afetam o 

cidadão brasileiro em vários aspectos, principalmente em sua saúde e dignidade.  

E, ainda, buscar-se-á esclarecer, por intermédio dos elementos jurídicos e sociais 

necessários, a assertiva de que o saneamento básico é direito fundamental, que tem como base 

a Constituição Federal do Brasil de 1988. 

Embora se reconheça a precariedade do saneamento básico no Brasil, há que se 

ponderar, também, que, como medida de tentar universalizar o seu acesso e dar-lhe mais 

efetividade, o Governo Federal criou o Plano Nacional de Saneamento – PLANASA, por 

intermédio da já mencionada Lei 11.445/07 que instituiu as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico e a sua devida proteção, nos termos do artigo 21 da Constituição Federal do 

Brasil de 1988. 

Esse Plano Nacional de Saneamento, além de dar inquestionável importância à 

água, dá, também, total atenção à destinação final dos resíduos sólidos. Isso porque, ao contrário 

do que ocorre em muitos municípios brasileiros esses resíduos devem ter a sua destinação final 

adequada em aterros sanitários ou Unidades de Triagens e Compostagens, evitando-se aterros 

controlados e lixões, que apenas levam os resíduos sólidos a lugares “distantes” dos olhos da 

sociedade, mas não lhes dão a destinação final correta e, muito menos, o tratamento adequado. 

Outro fator relevante é o tratamento de esgoto oriundo das diversas atividades 

humanas. Isso porque o esgoto, se lançado nas vias públicas ou nos rios e córregos sem o devido 

tratamento, além de contaminar o meio ambiente, causa sérias doenças àquelas pessoas que têm 
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contato com ele, direta ou indiretamente. Isso porque o esgoto, nessas condições, além de causar 

danos à paisagem, poluirá a terra, o ar, a água, a fauna e a flora. 

A legislação brasileira sobre saneamento básico não é adequadamente cumprida, na 

maioria dos casos. Dessa forma, esgotos sem o devido tratamento são lançados nos rios e lagos 

do país, comprometendo sobremaneira a qualidade da água disponível para consumo. Além 

disso, os resíduos sólidos gerados pelas atividades humanas não têm a devida destinação final. 

Em consequência desse descumprimento da legislação, a saúde da população 

brasileira encontra-se em situação precária, principalmente em regiões que apresentam IDH e 

renda per capta mais baixos. Acrescentam-se a isso, dados oficiais que comprovam que grande 

parte das doenças e internações no Brasil são oriundas de problemas relacionados ao 

saneamento básico, diga-se, à falta ou insuficiência dele. 

Importante chamarmos a atenção para o problema do esgotamento sanitário no 

Brasil, porque este importante serviço público apresenta resultados muito aquém daqueles 

esperados. Portanto, investir no saneamento básico no Brasil é uma necessidade inadiável. 

Entretanto, esse investimento deve ser feito com os devidos cuidados sem jamais esquecer das 

regiões onde a pobreza predomina, tendo como referência os dados econômicos e sociais, 

inclusive o IDH, porque são as mais carentes do saneamento. 

Nesse sentido, recente pesquisa feita pelo Ministério das Cidades constatou que em 

2014 os serviços de coleta de esgoto nas residências brasileiras apresentaram crescimento de 

29,9%, subindo de 38,4% para 49,8% em 10 anos. E, a oferta desse serviço subiu de 50,3% 

para 57,6% no mesmo período. O levantamento também mostra avanço na oferta de água 

potável, cuja cobertura pela rede passou de 80,6% (2004) para 83% (2014). Já nas áreas 

urbanas, que concentram a maior parcela da população, o acesso à água abrange 93,2% dos 

moradores. (BRASIL, 2017). 

Os parâmetros para esta pesquisa serão estipulados pela hermenêutica jurídica, 

aplicação da CF/88, das Leis e outras normas jurídicas direcionadas aos serviços públicos de 

saneamento básico, especificamente tratamento de água e esgoto, destinação final dos resíduos 

oriundos das atividades humanas e drenagem pluvial. 

A hipótese central, que nos motivou à realização deste trabalho, consiste em 

verificar se o saneamento básico é realmente um direito fundamental e se assim pode ser 

considerado tendo em vista a sua efetividade e acessibilidade pelos cidadãos brasileiros uma 

vez que ele é indispensável para que a população tenha saúde e sua ausência ou incompletude 

causa sérios e variados danos à saúde humana.  
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Ainda que parte da população nacional tenha acesso a todos os serviços 

relacionados ao saneamento básico em qualidade e quantidade suficientes para atender suas 

necessidades, não há que se falar em efetividade do serviço se não houver sua universalização. 

A universalização dos serviços relacionados ao saneamento básico, portanto, é o núcleo da 

materialização da efetividade desse direito. 

 

 
1.1 Objetivos 

 

Os objetivos da presente pesquisa são examinar o saneamento básico como direito 

fundamental bem como o nível de sua efetividade. Isso porque, é fato notório que o Brasil 

apresenta um grande déficit de saneamento básico, principalmente em regiões onde o poder 

aquisitivo e o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH das populações, são menores. Por 

isso, é necessário aprofundar na questão objetivando trazer à tona os impactos desse déficit à 

dignidade humana. 

Será analisado, objetivando a constatação positiva, se o saneamento básico é um 

direito fundamental, pois, sem ele, o ser humano está exposto a diversas doenças que são 

oriundas do contato humano, direto ou indireto, com esgoto, água e lixo contaminados. Esse 

contato indubitavelmente é causador de diversas doenças que inclusive levam à morte, 

principalmente crianças e idosos e, notoriamente, habitantes de regiões de mais baixo poder 

econômico. 

Portanto, sendo o saneamento básico um direito fundamental, há maior 

possibilidade jurídica de exigir o seu implemento, proporcionando vida digna à população. 

Nessa perspectiva, será verificada a necessidade de alteração na Constituição Federal para 

inserir expressamente o saneamento básico como direito fundamental, ou se o reconhecimento 

de tal garantia pelos Tribunais já seria suficiente para eficácia do almejado direito. 

 

 

1.2 Referencial Teórico 
 

 

Para situar a pesquisa frente a atualidade do sistema de saneamento básico no Brasil, 

serão periodicamente acessados sites de órgãos oficiais da administração pública, bem como 
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analisadas pesquisas patrocinadas por estes e outros órgãos de interesse nacional sobre as 

questões relacionadas ao objeto deste trabalho. 

Será realizada revisão bibliográfica, de modo a definir o saneamento básico, seu 

enquadramento constitucional e o seu nível de efetividade. Também, será conceituado e 

apresentadas as concepções do que a doutrina pátria entende como direitos fundamentais. Para 

tanto, ampla pesquisa sobre o tema será feita com intuito de apresentar os pensamentos dos 

variados autores. 

Os direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana e o direito ao saneamento 

básico estão previstos na Constituição Federal de 1988 que regulamenta, também, as formas e 

as competências dos entes estatais para atuarem em benefício da saúde da população. Por isso 

a Constituição Federal de 1988 será a base jurídica desta pesquisa. Entretanto, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e a Resolução ONU 64/262 de 2010, terão relevante 

importância neste estudo. 

Assim sendo, o referencial teórico são os conceitos, concepções e conjunto de ideias 

apresentados por diversos autores sobre direitos fundamentais e as razões pelas quais o 

saneamento básico há que ser considerado um desses direitos. Isso, atrelado à ideia 

principiológica de universalização do saneamento básico no Brasil, concebida pelo Plano 

Nacional de Saneamento – PLANASA, instituído pela Lei 11.445/07. 

De considerável importância serão também os trabalhos dos pesquisadores José 

Roberto Pimenta Oliveira e Augusto Neves Dal Pozzo cuja obra é intitulada “Estudos sobre o 

Marco Regulatório de Saneamento Básico no Brasil”; bem como a obra “Saneamento Básico: 

Desafios da universalização frente aos impasses econômicos e sociais” da pesquisadora Adriana 

Freitas Antunes Camatta e, também, obras do professor Dr. José Adércio Leite Sampaio. 

Além disso, artigos de diversos outros pesquisadores serão analisados, com a 

objetividade e valor científico que merecem, buscando explorar neles tudo o que puderem 

contribuir para efetivação da presente pesquisa. 

 

1.3 Materiais e Métodos 
 

Será utilizada metodologia que retrate a revisão da literatura existente sobre o tema, 

incluindo-se, doutrina, legislação, jurisprudência, artigos e dissertações, além de pesquisas 

realizadas por órgãos e instituições oficiais e pesquisa de campo. Com isso, objetiva-se 

explicitar a real situação do saneamento básico no Brasil, bem como se é ele um direito 

fundamental e qual é seu nível de efetividade. Nessa busca, demonstrar-se-á o panorama real 



25 
 

do saneamento básico no Brasil e o quanto a sua precariedade viola os direitos fundamentais e 

afeta a dignidade da pessoa humana. 

Dessa forma, a pesquisa bibliográfica condicionará entender e explicar o sentimento 

da população, dos administradores públicos, juristas e doutrinadores sobre o tema. 

O método hipotético-dedutivo apresenta-se como o mais adequado para consecução 

dos objetivos almejados nesta pesquisa por permitir levantar questões, analisá-las e apresentar 

o entendimento do pesquisador aliado à proposta de solução à questão problemática. Por essas 

razões, será ele o utilizado em toda amplitude do trabalho. 
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2 DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS 

 

 

Uma das principais características dos direitos fundamentais é a universalidade, que 

induz o entendimento de que eles devem ser acessíveis a todos os seres humanos pertencentes 

à circunscrição onde está positivado. Outra característica marcante é a inalienabilidade 

impossibilitando a mercantilização ou mesmo valoração econômica dos direitos humanos 

fundamentais. Por intermédio dessa característica percebe-se, por exemplo, a impossibilidade 

de legalização da escravidão ou outras práticas que possam cessar a liberdade do cidadão. 

Assim, todos os direitos universais e inalienáveis devem ser considerados como fundamentais. 

Conforme José Adércio Sampaio (2013, p. 21), para os direitos fundamentais 

existem “diversas denominações como direitos naturais, direitos inatos, direitos individuais, 

direitos civis, liberdades públicas, direitos do homem, direitos humanos, direitos subjetivos 

públicos, entre outras”. 

Os direitos humanos por seu turno guardam algumas semelhanças com os direitos 

fundamentais. Todavia, a principal distinção está no fato de que, enquanto os direitos 

fundamentais devem ser positivados na Constituição do país e esta é aplicável somente a seus 

cidadãos e no âmbito do seu território, os direitos humanos ultrapassam as fronteiras e atingem 

todas as pessoas do mundo, pelo simples fato de serem pessoas humanas. Independe, portanto, 

de positivação ou reconhecimento pelos estados e não estão limitados pelas fronteiras, etnias, 

credos, filosofias, posições políticas ou ideológicas. 

Rui Barbosa assevera que a locução “direitos individuais” corresponde aos “direitos 

do indivíduo”, que são inerentes à individualidade humana ou social. São direitos fundamentais 

ou constitucionais. São, portanto, direitos que não resultam da manifestação da vontade 

particular por intermédio de atos ou contratos, mas são, sim, inerentes à própria existência do 

cidadão na sociedade e no estado. Isso faz com que todos os indivíduos sejam credores contra 

o estado. Portanto, o estado é devedor dos indivíduos porque com eles contratou. E, no caso 

dos direitos individuais a posição do estado consiste em abster de violá-los. (BARBOSA, 1897, 

p. 167; 173). 

Os Direitos Fundamentais possuem várias conceituações que precisam ser 

unificadas para que haja compreensão da sua extensão, magnitude e relevância para a população 

de um país. Certo é que somente em democracias é que tais direitos são positivados. A doutrina 

brasileira aprofunda-se diuturnamente objetivando melhor conceituar tais direitos e apresentar 

os mecanismos jurídicos para sua efetivação. Assim sendo, passa-se a analisá-los e verificar se 
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o saneamento básico deve estar entendido como integrante do seu rol, nos termos da atual 

Constituição Federal do Brasil. 

Para Robert Alexy (2008), todo direito fundamental pressupõe a existência de uma 

norma de direito fundamental que lhe dê validade. Assim sendo, os direitos humanos 

fundamentais podem ser definidos como o conjunto institucionalizado de direitos e garantias 

do ser humano que tem por finalidade básica o respeito à sua dignidade por intermédio de sua 

proteção contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições humanas de vida e 

desenvolvimento da personalidade humana (MORAES, 2011. Pág. 145). 

José Adércio Leite Sampaio (2010, p.21-23) explica que os direitos fundamentais 

envolvem um conceito e muitas concepções, sendo estas divididas entre materiais e formais. 

Conforme o autor, as concepções materiais visam estabelecer sentido à expressão “direitos 

humanos” de modo que sejam vinculados ao conteúdo desses direitos, e o autor as distingue em 

concepções com perspectivas positivistas, não positivistas e ecléticas. 

Dimoulis e Martins afirmam que, para se falar em direitos fundamentais, deve-se 

constatar a presença de três elementos, quais sejam: estado, indivíduo e texto normativo 

regulador da relação entre estado e indivíduo. Nesse sentido, o indivíduo seria o sujeito 

destinatário dos textos normativos criados pelo estado que teve outorgado o direito de 

regulamentar o comportamento dos indivíduos em sociedade, garantindo-lhes a inviolabilidade 

dos preceitos indispensáveis à vida com dignidade. Esses preceitos seriam os direitos 

fundamentais. E ainda acrescentam que: “Direitos Fundamentais são direitos público-subjetivos 

de pessoas (físicas ou jurídicas), contidos em dispositivos constitucionais e, portanto, que 

encerram caráter normativo supremo dentro do estado, tendo como finalidade limitar o 

exercício do poder estatal em face da liberdade individual” (DIMOULIS; MARTINS, 2011, p. 

49). 

Na perspectiva positivista, os direitos humanos exigem em seu núcleo o 

reconhecimento, pelo direito, de forma positivada e compreendidos como interesses ou bens 

básicos, fundamentais e tutelados pela ordem jurídica. Na perspectiva não-positivista, essas 

concepções identificam-se com as aspirações morais ou necessidades humanas, 

independentemente de sua positivação no ordenamento jurídico. É o que ocorre, por exemplo 

com as orientações religiosas que fazem referência à dignidade da pessoa humana, ao seu valor 

supremo e até mesmo à sua semelhança com Deus. 

As perspectivas ecléticas, como o próprio nome diz, procura reunir uma dimensão 

jusnaturalista com a dimensão positivista, ou seja, menos formal que a puramente positivista e 

menos imprecisa que a não positivista. 
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As concepções formais de direitos humanos definem a sua forma ou estrutura lógica 

sem se preocuparem com o conteúdo e apresentam perspectivas teóricas e dogmáticas. As 

teóricas buscam encontrar nos direitos os atributos que lhes dão características de direitos 

humanos ou fundamentais. As dogmáticas, que se referem a uma ordem jurídica em espécie, se 

dividem em dogmáticas de consenso e metodológica ou analítica. As de consenso vinculam o 

sentido do direito ao que for definido em uma sociedade e as metodológicas ou analíticas se 

ocupam com o exame da estrutura da norma de direito humano e fundamental. 

José Afonso da Silva, por seu turno, entende que há quatro características dos 

direitos fundamentais. Sendo assim, possuem historicidade porque surgem e desaparecem em 

determinado tempo e, por conseguinte, rechaçam toda ideia de direito natural inerente à 

essência do homem. Possuem inalienabilidade, ou seja, o cidadão deles não pode se dispor ainda 

que queira. Não possuem conteúdo patrimonial e, portanto, são intransferíveis. 

José Afonso da Silva, por seu turno, entende que há quatro características dos 

direitos fundamentais. Sendo assim, possuem historicidade porque surgem e desaparecem em 

determinado tempo e, por conseguinte, rechaçam toda ideia de direito natural inerente à 

essência do homem. Possuem inalienabilidade, ou seja, o cidadão deles não pode se dispor ainda 

que queira. Não possuem conteúdo patrimonial e, portanto, são intransferíveis. 

Fábio Comparato entende que os direitos humanos têm vigência 

independentemente de sua declaração em constituições, leis ou tratados internacionais. Isso 

porque, quando se fala em direitos humanos está-se diante da exigência do respeito à dignidade 

humana exercida contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não. (COMPARATO, 1999, 

p. 210). 

Assim sendo, percebe-se que há distintas conceituações e entendimentos do que 

sejam direitos humanos e direitos fundamentais, inclusive há variação do sentido conforme a 

área do conhecimento na qual são aplicados ou, até mesmo, no contexto histórico ou 

geopolítico. Todavia, Bobbio recomenda que a maior preocupação a se ter deve direcionar-se à 

efetividade desses direitos e não à sua definição (BOBBIO, 1992. p. 29). 

Inclusive, o próprio Bobbio afirma que “os direitos humanos são coisas desejáveis, 

isto é, fins que merecem ser seguidos, e de que, apesar de sua desejabilidade, não foram ainda 

todos eles (por toda parte e em igual medida) reconhecidos. (BOBBIO, 1992, p. 35-36). 
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2.1 Breve histórico dos Direitos Fundamentais 

 

 

Não há registro da origem dos direitos fundamentais no mundo, mas certamente 

remontam-se a processos históricos bastante longínquos. Muitos sustentam que as primeiras 

manifestações surgiram no direito da Babilônia por volta de 2.000 a.C, Outros, que surgiram 

no direito da Grécia Antiga e Roma Republicana (DIMOULIS; MARTINS, 2011). Entretanto, 

o significado desses direitos tais quais conhecemos hoje começou a ser moldado quando da 

transição entre as Idades Média e Moderna. Todavia, pode ser encontrado, também, na tradição 

hebreia e greco-romana.  

Nessa perspectiva, os direitos humanos dispõem-se em três grandes matrizes, que 

são: liberdade religiosa, garantias processuais e direito de propriedade. (SAMPAIO, 2010). 

Essas três matrizes desdobraram-se nos três modelos de desenvolvimento dos direitos humanos 

mais conhecidos, ou seja: Inglaterra, Estados Unidos e França. 

Não há necessariamente uma inspiração da declaração dos direitos. Ao contrário, 

houve muitas reivindicações e lutas para conquistar os direitos fundamentais. E, quando as 

condições materiais da sociedade propiciaram, eles surgiram, conjugando-se, pois, condições 

objetivas e subjetivas para sua formulação (SILVA, J. A. 2005, p. 173). 

A matriz da liberdade religiosa remonta à época medieval com destaque para a 

Carta do Convênio entre o Rei Afonso I de Aragon e os Mouros de Tudela no ano de 1119, 

assegurando o trânsito dos Mouros e o respeito aos seus costumes religiosos. Pouco depois, em 

1215, a liberdade da Igreja na Inglaterra foi garantida pela Magna Carta assegurando-lhe, 

inclusive, o direito de realizar eleições eclesiásticas, o que era muito importante. (SAMPAIO, 

2010) 

Cabe destacar que esse surgimento dos direitos fundamentais na matriz da liberdade 

religiosa não foi um período de fácil aceitação, pois implicava divisão e perda de poder, a partir 

do rompimento de estruturas poderosas que até então estavam fortemente unidas. Nesse sentido, 

a Reforma Protestante rompeu a homogeneidade eclesiástica ao oportunizar a interpretação 

individual da Bíblia. Esse pluralismo religioso demanda tolerância entre os fiéis das diferentes 

crenças, de modo a permitir a coexistência social em razão da transferência da liberdade para a 

esfera privada do indivíduo, ratificando a subjugação do “homem exterior” à autoridade terrena. 

A tolerância, assim, haveria de ser acolhida e zelada pelo estado (SAMPAIO, 2010). 
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Essa será uma conclusão que exigirá derramamento de sangue até se firmar 
definitivamente. Tomando a França como exemplo, foram necessários mais de 
quarenta anos de guerras religiosas e civis, para que, em 1598, fosse assinado pelo rei 
Henrique IV, o Édito de Nantes, tolerando oficialmente o culto protestante. O primeiro 
dos direitos humanos, na visão de Jellinek e de Monahan, dava passo decisivo para o 
seu reconhecimento e para a privatização da visão de mundo. (SAMPAIO, 2010, p. 
135) 
 
 

Vê-se, pois, que o direito fundamental à liberdade religiosa não surgiu com 

facilidade, mas somente após a ruptura das estruturas sociais que lhe prendiam, mantendo os 

cidadãos sob seu controle por intermédio do controle religioso. Não é demais dizer que essa 

matriz da liberdade religiosa tenha se iniciado anos antes, com a morte de Jesus Cristo, quando, 

conforme as Escrituras Sagradas6, o véu do templo se rasgou, destruindo a separação que 

impedia que as pessoas falassem diretamente com Deus, necessitando da intervenção do 

sacerdote, que acontecia apenas uma vez ao ano. 

A liberdade de religião, que na idade média era atividade ligada à esfera pública 

passou a ser assunto do próprio indivíduo. Com isso, a exigência de tolerância e respeito mútuos 

objetivando eliminar conflitos religiosos condicionou a ampliação dessa liberdade para outros 

segmentos da vida social, inclusive liberdade de consciência, opinião, ir, vir e contratar 

(SAMPAIO, 2010). 

A apreciação do inequívoco caráter religioso desses direitos remete para uma visão 

do homem como um ser sagrado e inviolável. Diversos autores britânicos, em especial, abordam 

a religião protestante e sua consequente concepção bíblica de nação como componentes 

primordiais na constituição das identidades nacionais europeias, que possui, por sua vez, o 

complexo de direitos civis como um de seus pilares. (SAMPAIO, 2010) 

Os modelos iniciais dos direitos fundamentais são o inglês, o norte-americano e o 

francês, que se distinguem das três matrizes interpretativas previamente analisadas. 

As lutas políticas travadas na Inglaterra entre as autoridades locais, pelo poder, 

contribuíram para a evolução gradual dos direitos humanos no país. Essas lutas eram entre o rei 

e a nobreza, depois entre a burguesia e a realeza e, posteriormente, entre o parlamento e o rei.  

Nessa época, sob o comando do Rei João Sem Terra, foi escrita a Magna Carta que 

procurava satisfazer aos agravos da igreja e dos homens livres, dispunha sobre o direito 

hereditário e de família, obrigações decorrentes de empréstimos, bem como juros limitados das 

                                                           
6 BÍBLIA SAGRADA.N.T. Marcos 15:38; Mateus 27:51-52; Efésios 2:8; Hebreus 9:15-17; Marcos: 16-17; 
João 16:33. 34. ed. São Paulo: Editora Paulinas, 1993. 
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respectivas execuções, garantias penais e processuais penais, o devido processo legal, 

suspensão de dias, multas ilegais e julgamento justo. 

O princípio do devido processo legal foi descrito da seguinte forma na Magna Carta: 

“nenhum homem livre será detido ou preso, nem privado de seus direitos de posses, nem 

declarado fora-da-lei nem exilado ou de alguma forma molestado; nem nós usaremos a força 

contra ele, nem mandaremos outros fazerem-no, a não ser por meio de um julgamento legal por 

seus pares e pela lei da terra.” Posteriormente, em 1679, após desrespeitos aos direitos e 

atentados à segurança individual, foi editado o Habeas Corpus Act, com o objetivo de garantir 

a liberdade dos súditos e preveni-los das prisões. (SAMPAIO, 2010). 

Quando o Bill of Rights, de 1689, foi outorgado, houve grande restrição do poder 

do estado, inclusive fortalecimento do princípio da legalidade, impedindo que o rei suspendesse 

leis ou suas execuções sem aprovação do Parlamento. Foi instituído o direito de petição, 

liberdade de eleição dos membros do Parlamento, imunidades parlamentares, banimento de 

penas cruéis e constantes convocações do Parlamento. (SAMPAIO, 2010) 

O direito constitucional americano traz em sua base três ideias que podem ser 

consideradas como fundamentais e estão nas teorias políticas, filosóficas e jurídicas, sendo que: 

as políticas buscam enfatizar o indivíduo; as jurídicas surgiram das controvérsias entre 

Tribunais Ingleses e a Coroa; e as filosóficas foram solidificadas no decorrer do Século XVIII. 

A Seção 1 da Declaração de Direitos da América, que é um ato político, fortalece a 

ideia enfática da valorização do indivíduo ao afirmar que todos os homens são por natureza 

igualmente livres e independentes e proíbe qualquer ação ou omissão no sentido de violar 

direitos inatos, ainda que com o consentimento do próprio indivíduo. Importante destacar que 

dentre estes direitos inatos estão a vida, a liberdade e a propriedade, que são fundamentos do 

liberalismo. 

Esses direitos não se sustentam, por óbvio, quando há grave violação das regras de 

conduta, o que permite o Estado Americano, em alguns casos, tolher a liberdade ou até mesmo 

a vida do cidadão infrator. E, no caso da propriedade, havendo interesse público, há situações 

em que a desapropriação é mais adequada ao país e, portanto, permitida. 

Um amplo, e não menos importante direito, diz respeito à obtenção da felicidade, o 

que permite ao cidadão adotar todos os procedimentos necessários e inovadores que possam lhe 

fazer feliz, desde que não haja vedação legal. A interpretação mais adequada a esse dispositivo 

leva ao entendimento de que mesmo havendo impedimento ou inexistindo previsão legal, as 

ações necessárias à obtenção da felicidade podem forçar o judiciário a se manifestar. 
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Esse direito de obter a felicidade foi teorizado por Ronald M. Dworkin como 

Princípio da Busca pela Felicidade e utilizado pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro quando 

do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 132/RJ, na 

qual debatia-se a constitucionalidade, ou não, do casamento entre pessoas do mesmo sexo 

(COSTA, 2016). 

Esses direitos tinham como objetivo assegurar os indivíduos frente aos abusos e 

arbitrariedades praticados pelo próprio estado e traziam em si uma história de terror que os 

justificavam. Nesse sentido, alguns estados proibiram castigos desumanos após a constatação 

de diversas atrocidades decorrentes de perseguições político-religiosas na Inglaterra do século 

XVII. Também, o direito ao porte de armas vigente em Massachussetts, Pensilvânia e Carolina 

do Norte explica-se na história e na doutrina política do século XVIII (SAMPAIO, 2010, p. 

168). 

A declaração universal dos direitos humanos traz em seu bojo, também, o aspecto 

filosófico, quando em seu artigo 5º prevê a aplicação do princípio da separação dos poderes 

apregoada por Montesquieu que tinha como objetivo que um poder contivesse o outro evitando, 

assim, a tirania e outras práticas reprováveis. Contudo, discutia-se à época (SAMPAIO, 2010) 

se essa repartição dos poderes tinha como finalidade e escopo a eficiência administrativa ou a 

proteção das liberdades declaradas. 

Do ponto de vista jurídico, cabe observar que o artigo IX7 da Declaração alerta que 

os direitos expressos nela são exemplificativos e não numerus clausus, entendimento mantido 

na CF/88 (CUNHA, 2008, p. 115). Ou seja, ela não impede que outros sejam criados a partir 

ou independentemente desses, no sentido de melhorar a vida do cidadão. Por outro lado, a 

Constituição é qualificada como Lei Suprema do País, conforme artigo VI, §2.º. Assim, a 

jurisprudência norte-americana desenvolveu o tema mediante os controles da 

constitucionalidade. 

Nos Estados, surgiu o que ficou conhecido como due process of law, como garantia 

processual e mecanismo de controle das penas em virtude das arbitrariedades dos governos e 

dos agentes públicos. Com isso formou-se gradativamente mais um direito humano e 

fundamental abandonando a aplicabilidade das penas como castigo desumano e cruel e 

buscando adequá-la à punibilidade justa. Nesse sentido, Sampaio afirma: 

 
O percurso de humanização das penas deixou para trás a vindita privada, as sanções e 
juízes ad hoc, as penas desproporcionais, bem como os tratamentos degradantes e 

                                                           
7 A enumeração na Constituição de certos direitos não pode ser usada para negar ou revoar outros detidos pelo 
povo. 
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cruéis para obtenção de confissões. Suas raízes vão, entre outros sítios da pré-história 
dos direitos, ao Deuteronômio: juízes entre pares (cap. XVI, 18) e imparciais (cap. 
XVI, 19-20), pessoalidade e relativa proporcionalidade das penas (cap. XXIV, 16, e 
cap. XXV, 1-3, respectivamente); ao VI Concílio de Toledo de 638: garantia de um 
acusador legal, exceto no caso de crime de lesa-majestade (art. XI); à Carta do 
Convênio entre o Rei Afonso I de Aragon e os Mouros de Tudela de 1119: julgamento 
pelos pares cristãos ou mouros; aos Decretos da Cúria de Leon de 1188: punição à 
denunciação caluniosa (art. 2) e à violação da casa (art. 11); e à Magna Carta de 1215: 
a proporcionalidade dos castigos (cap. 20), julgamentos pelos pares barões e condes 
(cap. 21), e o devido processo – por um juízo legal de iguais  ou pela lei do país (cap. 
39). Também o Código de Magnus Erikson da Suécia, datado de 1350, assegurava 
que ninguém seria privado de seus bens senão conforme o direito e por um processo 
legal. A Constituição Neminem Captivabimus, do rei Wladislav Jagiello da Polônia, 
ainda que resumindo sua garantia aos nobres, estabelecia, semelhantemente, os juízes 
da província como instância natural de julgamento de delitos. (SAMPAIO, 2010, p. 
137) 
 
 

O direito fundamental à propriedade privada pode ser visto em diversos sistemas 

jurídicos, cada um em seu momento. Todavia, é indispensável reconhecer que em todos os casos 

restou assegurado aos Estados o direito-poder de desapropriação mediante comprovado 

interesse público, contrapondo-se às expropriações arbitrárias. Exemplos disso são os Decretos 

de Cúria de Leon de 11888 e o Pacto de 1º de agosto de 1291 entre Vale de Uris, de Schwytz e 

de Unterwald, que deu origem à Confederação Suíça (SAMPAIO, 2010). 

O mencionado Decreto em seus artigos VI e VIII proíbe perda da propriedade, seja 

terra ou animais, ou prisão sem que sejam respeitadas as regras de justiça estabelecidas pelo 

Rei, exigindo, também que essas regras sejam respeitadas pelos senhores de terras em relação 

aos cidadãos. 

Porém, o liberalismo britânico guarda, também, traços de crueldade e 

desumanidade, inclusive no que diz respeito à escravidão e tráfico de pessoas para serem 

escravizadas. Essa página do liberalismo britânico não pode ser esquecida, inclusive porque 

muitas das obras da Inglaterra e Europa, tidas como maravilhosas, foram construídas com 

trabalhos de pessoas escravizadas. 

Nessa perspectiva, a existência do instituto da escravidão nos domínios do 

liberalismo britânico revela o seu caráter ambíguo. O cerne do liberalismo consiste nas 

liberdades, mas percorreram alguns séculos até sua aplicação a todos os indivíduos. Estima-se 

que boa parte da riqueza britânica fora obtida com saques e com tráfico negreiro desde o século 

XVI. Navios com estandarte britânico transportaram, entre 1700 e 1810, aproximadamente três 

milhões de africanos através do Atlântico. Sabe-se, inclusive, que uma das causas da guerra 

contra a França em 1793 foi a “defesa patriótica” do tráfico negreiro. Entretanto, os movimentos 

                                                           
8 Decreta de León de 1188. 
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abolicionistas do final do século XVIII começaram a obstaculizar tais práticas (SAMPAIO, 

2010). 

Percebe-se, assim, que, apesar de todo discurso do liberalismo e do modelo inglês 

dos direitos humanos, há sérias barbáries praticadas pelos britânicos simultaneamente ao 

surgimento desses direitos, inclusive a vergonhosa escravidão que submetia pessoas às 

condições mais horrendas, humilhantes e covardes que se possa imaginar. E, quando 

finalizaram esse vergonhoso sistema de produção, ainda indenizaram os senhores de escravos, 

ao invés destes. 

Na França, até o fim da Idade Média, os indivíduos não tinham nenhuma segurança 

quanto aos fatos considerados criminosos ou a eles imputáveis. Isso porque naquele país não 

havia uma Norma ou Lei Maior que orientasse os cidadãos, mas apenas os costumes familiares 

e os tabus. Todavia o fator religioso, embora o catolicismo fosse a fé de ofício, e outros dois, 

alterou esse quadro. Assim, houve rebelião, derramamento de sangue, perseguição, divisão do 

catolicismo, resistência e descumprimento das ordens do príncipe (SAMPAIO, 2010). 

A segmentação do catolicismo com o advento dos calvinistas iniciou uma série de 

conflitos e guerras religiosas. A constante perseguição de Roma e de Paris aos huguenotes nos 

levou a resgatar a tradição medieval do privilégio ao tiranicídio, incitando o povo a se revoltar 

contra os excessos do Rei e do Papa, mediante a publicação de diversos escritos (SAMPAIO, 

2010). 

O segundo fator de transformação foi o econômico, pelo qual formou-se o Terceiro 

Estado, deixando claro que na França não havia somente a nobreza e os servos, mas sim várias 

sociedades dentro da sociedade. Esse Terceiro Estado, que não era totalmente pobre, formou-

se pelas classes que não têm o privilégio nem o poder da nobreza, do rei ou do alto clero. Nele 

encontravam-se a burguesia, a multidão dos desempregados, o proletariado e os camponeses. 

O fator político ganha destaque a partir de grande comoção social pelos desmandos 

generalizados da realeza, quando um grupo de intelectuais passa a manifestar contrariamente a 

algumas medidas governamentais e em favor da tolerância religiosa. 

O Terceiro Estado se denomina Assembleia dos Comuns, proclamando-se em 

seguida Assembleia Nacional, que em 09 de julho de 1789 converteu-se em Assembleia 

Constituinte e, por fim, em 26 de agosto são declarados os Direitos do Homem e do Cidadão 

que em seu artigo primeiro traz a clássica ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Em 

seguida, reconhecia como direitos naturais e imprescindíveis a liberdade, propriedade como um 

direito sagrado e inalienável ressalvados os casos de interesse público, segurança e resistência 
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à opressão, entendendo-se por liberdade o direito de fazer tudo que não prejudicasse outras 

pessoas, cabendo ao legislador proibir as ações que pudessem causar tais prejuízos. 

Por essas razões, a Declaração francesa é muito parecida com as Declarações norte-

americanas, distinguindo no fato de não seguir a visão individualista e confiar muito nas 

intervenções do legislador na condição de representante do interesse geral. Exemplo disso é o 

fato de a maioria dos direitos assegurados pela Declaração estarem submetidos a limites a serem 

futuramente estabelecidos pelo legislador. Já a Suprema Corte americana, no ano de 1803 

decidiu que o texto da Constituição Federal é superior a qualquer outro dispositivo legal ainda 

que criado pelo legislador federal (caso Marbury vs. Madison). (DIMOULIUS; MARTINS, 

2011). 

Também, previa o princípio da reserva legal, da livre comunicação e expressão, 

liberdade de opinião e religiosa. O constitucionalismo moderno, inclusive, tem suas origens 

nesta declaração que, em seu artigo 16, prescreve que “toda sociedade em que não estiver 

assegurada a garantia dos direitos, nem determinada a separação dos poderes, não tem uma 

Constituição”. 

Em 1792, após fortes movimentos populares, é aprovada nova Declaração de 

Direitos cujo texto é inspirado nas ideias norte-americanas e começa assim: 

 
O povo francês, convencido de que o esquecimento e o desprezo dos direitos naturais 
do homem são as causas únicas da desgraça do mundo, resolveu expor em uma 
declaração solene esses direitos sagrados e inalienáveis, a fim de que todos os 
cidadãos possam comparar sem cessar os atos do governo com o fim de toda 
instituição social, não se deixando jamais oprimir, aviltar pela tirania; a fim de que o 
povo tenha sempre diante dos olhos as bases de sua liberdade e de sua felicidade; o 
magistrado a regra de seus deveres; o legislador o objeto de sua missão. Em 
consequência, proclama, em presença do Ser supremo, a declaração seguinte de 
direitos do homem e do cidadão9. 
 
 

Conforme esta declaração, o governo era instituído para garantir ao homem o gozo 

de seus direitos naturais e imprescritíveis, ou seja: igualdade, liberdade, segurança e 

propriedade. Em seguida, ela traz os direitos à manifestação de pensamento e opinião, de 

trabalho e ofício, propriedade, justa e prévia indenização em caso de desapropriação por 

interesse público, direito de petição, segurança, garantias processuais contra prisões arbitrárias, 

presunção de inocência, irretroatividade e anterioridade da lei penal, proporcionalidade e 

utilidade social das penas e, o importante princípio da soberania popular que, conforme o artigo 

                                                           
9 Disponível em: https://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-geral/declaracao-dos-direitos-do-homem-e-do-
cidadao. 
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25, reside no povo. Assim sendo, os direitos instituídos na referida declaração apresentam 

caráter uno, indivisível, imprescritível e inalienável.  

Corroborando a relevância da declaração francesa, Moraes afirma que a 

consagração normativa dos direitos humanos fundamentais, coube à França em 1789 que, 

dentre inúmeras e importantes previsões destacam-se o princípio da igualdade, liberdade, 

propriedade, segurança, resistência à opressão, associação política, princípio da legalidade, 

princípio da reserva legal e anterioridade em matéria penal, princípio da presunção de 

inocência; liberdade religiosa e livre manifestação de pensamento. 

Em seguida, outros artigos corroboravam e davam força ao princípio da soberania 

popular ao permitir a revolução e manifestações populares sempre que essa população 

entendesse necessário rever, reformar ou mudar a constituição, inclusive sob o fundamento 

insculpido no artigo 28 de que “uma geração não podia sujeitar a suas leis gerações futuras”. E, 

no artigo 35, havia previsão de que, quando o governo viola os direitos do povo, a insurreição 

é, pelo povo e por qualquer fração dele, o mais sagrado dos direitos e o mais indispensável dos 

deveres. 

 

2.2 Atributos, Evolução e Perspectiva Geracional dos Direitos Fundamentais 

 

 

O fato de existirem diversas definições para os direitos fundamentais faz com que 

haja, também, variadas características sobre eles. Quem os define como direitos naturais, 

jusnaturalistas, como John Locke10, entendem que eles nascem com o ser humano e independem 

de qualquer positivação ou normativação jurídica e, também, não podem ser violados. Neste 

caso, um dos atributos dos direitos fundamentais seria a naturalidade. Para Canotilho (2008), 

não há dúvidas de que o patrimônio dos direitos naturais foi comum a todos os movimentos do 

século XIX. Similar entendimento é encontrado naqueles autores que afirmam que os direitos 

fundamentais são direitos inatos, ou seja, o homem nasce com eles. Concepção esta equivalente 

à teoria dos direitos naturais. 

Outra concepção dos direitos fundamentais é adotada pela literatura anglo-saxônica 

que os define como direitos morais, ou seja, tanto aqueles protegidos pela Constituição do país, 

como aqueles pelos quais ainda se lutam pelo reconhecimento. As expressões Direitos e 

Liberdades Individuais já foram utilizadas como sinônimo de direitos naturais ou inatos. Isso 

                                                           
10 Cf. BOBBIO (1992) 
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porque o indivíduo era visto como um fim em si mesmo e a sociedade um meio para satisfação 

de seus interesses. 

Os direitos ou liberdades civis, são concepções que dizem respeito às relações entre 

os cidadãos e o Estado. Liberdades Públicas são os direitos de defesa do cidadão. Direitos do 

Homem ou Direitos Humanos são os direitos próprios da pessoa humana, independentemente 

de serem políticos ou positivados. E, por fim, Direitos Fundamentais, termo mais utilizado na 

atualidade, designa os direitos e garantias individuais e coletivas, os direitos econômicos, 

sociais, culturais, de cidadania e políticos. 

Assim sendo, José Adércio Sampaio (2013) enumera os seguintes atributos dos 

Direitos Fundamentais: essencialidade, universalidade, indisponibilidade, indivisibilidade e 

caráter absoluto. Para o autor, essencialidade indica que eles são indispensáveis para o gozo 

dos demais direitos. Universalidade objetiva no sentido de projetar-se no espaço e no tempo e 

universalidade subjetiva indica que alcançará todas as pessoas sem quaisquer distinções. 

Por serem indisponíveis entende-se que nem mesmo a própria pessoa pode 

desfazer-se deles sob qualquer pretexto ou argumento, não podendo ser alienados, cedidos ou 

anulados. O fato de serem indivisíveis indica que não são excludentes, mas complementares. 

Há autores que apresentam outras características dos direitos humanos 

fundamentais, como Moraes, que enumera: 

 
Imprescritibilidade: não se perdem pelo decurso do prazo; 
Inalienabilidade: não há possibilidade de sua transferência, seja a título gratuito ou 
oneroso; 
Irrenunciabilidade: não podem ser objeto de renúncia; 
Inviolabilidade: impossibilidade de desrespeito por determinações 
infraconstitucionais ou por atos das autoridades públicas; 
Universalidade: a abrangência desses direitos engloba todos os indivíduos, 
independentemente de sua nacionalidade, sexo, raça, credo ou convicção político-
filosófica; 
Efetividade: a atuação do Poder Público deve ser no sentido de garantir a efetivação 
dos direitos e garantias previstos, com mecanismos coercitivos para tanto, uma vez 
que a Constituição Federal não se satisfaz com o simples reconhecimento abstrato; 
Interdependência: as várias previsões constitucionais, apesar de autônomas, possuem 
diversas intersecções para atingirem suas finalidades. Assim, por exemplo, a liberdade 
de locomoção está intimamente ligada à garantia de habeas corpus, bem como 
previsão de prisão somente por flagrante delito ou por ordem da autoridade judicial 
competente;  
Complementariedade: os direitos humanos fundamentais não devem ser interpretados 
isoladamente, mas sim de forma conjunta com a finalidade de alcance dos objetivos 
previstos pelo legislador constituinte. (MORAES, 2011, p. 22) 
 
 

As características assinaladas acima, confirmam a relevância dos direitos 

fundamentais para a vida harmônica e digna das sociedades. Verifica-se que os referidos 

direitos evoluíram no sentido de propiciar melhor qualidade de vida aos seres humanos e, 
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principalmente, a valorização da pessoa humana, colocando os cidadãos em patamares mais 

elevados frente aos demais seres vivos do planeta. 

Como vimos alhures, os direitos humanos e fundamentais são debatidos e 

reconhecidos por diversas sociedades já há muito tempo, com destaque para as Declarações da 

Inglaterra, França e Estados Unidos. Assim, percebe-se, que, embora na atualidade os 

reconhecimentos dos direitos humanos e fundamentais seja fator incontestável em todas as 

nações democráticas, necessárias foram duras lutas, rebeliões, manifestos, publicações de obras 

intelectuais e até mesmo mortes, para se chegar ao conceito atual. 

Nesse ínterim, para garantia do respeito e cumprimento dos mencionados direitos, 

houve a sua positivação em instrumentos normativos oficiais dos estados soberanos, ou seja, 

nas respectivas Constituições. Sampaio (2010) reconhece quatro etapas de evolução dos direitos 

humanos: positivação; generalização; internacionalização; especialização ou especificação. 

A etapa ou perspectiva de positivação dos direitos humanos é o reconhecimento e 

inserção de tais direitos nos textos jurídicos do país. São os casos das Declarações Francesas de 

1791, 1793 e 1795; Emendas à Constituição dos Estados Unidos de 1791; Constituições da 

Espanha de 1812, França de 1814, Brasil de 1824. 

O processo de generalização compreende o entendimento histórico, teórico-

filosófico e jurídico. Na perspectiva histórica, é possível constatar que as primeiras declarações 

de direitos fundamentais se originaram em várias Leis ou Constituições nos sistemas jurídicos 

ocidentais. Os direitos consagrados eram de cunho liberal e compreendiam o período de 1789 

a 1914, salvo pequenos períodos de constitucionalismo social que se estabelecia sob a ideia de 

socialdemocracia, ou ideias marxista-leninista ou, ainda, puramente socialista. 

A perspectiva teórico-filosófica trabalha, por um lado, com a ideia de conciliação 

progressiva e das dimensões filosófica e positiva dos direitos humanos. Do outro lado, 

prevalece a ideia da feição liberal em que apenas uma parte da sociedade tem direito ao gozo 

desses direitos. Porém, há que se buscar a inclusão dos menos favorecidos ou oprimidos fazendo 

com que a democracia seja o ponto de equilíbrio entre o liberalismo conservador e o marxismo-

leninista.  

A perspectiva jurídica do processo de generalização dos direitos diz respeito à sua 

positivação nas constituições, tratados e convenções internacionais. 

A generalização internacional está compreendida entre várias nações seja em 

âmbito internacional-geral ou em âmbito internacional-regional, como ocorre, por exemplo, 

com a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (1948), a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica (1969); Convenção 
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Europeia para Proteção dos Direitos Humanos (1950); Carta Africana dos Direitos dos Homens 

e dos Povos (1981); Declaração Universal Islâmica de Direitos Humanos (1981); além de outras 

declarações de cunho regional. 

Há, ainda, na perspectiva de generalização internacional diversos dispositivos 

normativos que defendem determinadas classes do gênero humano de acordo com suas 

especificidades objetivando dar-lhes proteção especial. É o que ocorre com as mulheres, 

crianças, refugiados, pessoas com deficiência, trabalhadores, reclusos e alguns povos 

específicos. 

Há autores que entendem que os direitos humanos devem ser classificados em 

gerações, de acordo com a época em que surgiram. Assim, em 1979, Karel Vasak apresentou 

classificação dividindo os direitos humanos em três gerações, sendo: primeira geração a 

liberdade; segunda geração a igualdade; e terceira geração a fraternidade. (SAMPAIO, 2010). 

Os direitos de primeira geração, ou seja, as liberdades, têm como base uma 

separação entre o estado e a Sociedade de forma que o estado desempenha apenas papel de 

polícia administrativa, controle, prevenção e repressão a lesão ou ameaça. Assim, eles se 

dividem em direitos civis e direitos políticos. 

Os direitos civis visam assegurar a possibilidade de desenvolvimento de cada 

cidadão, conforme seus anseios, mediante intervenção mínima do estado em sua vida particular. 

Nesse sentido, visualizamos as liberdades específicas como de consciência, culto, expressão, 

comunicação, propriedade, vida, segurança, devido processo legal, etc. Há ainda outras 

liberdades, inclusive aquelas que só podem ser exercidas no âmbito coletivo, como a liberdade 

de associação. O estado deve criar instrumentos e instituições capazes de assegurar aos cidadãos 

a efetivação dessas liberdades. 

Ainda no âmbito dos direitos de primeira geração, encontram-se os direitos 

políticos ou de participação política. Esses direitos dizem respeito não exclusivamente às 

possibilidades de votar e ser votado, mas sim a todas as possibilidades de atuar no poder 

público, seja em cargo eletivo, ou não; seja remunerado ou na condição de voluntário. Inclui, 

ainda, o direito de ser servidor público, jurado em processos de tribunal do júri, testemunha, 

etc. 

Os direitos de segunda geração são aqueles identificados como direitos sociais, 

econômicos e culturais. Sobre esses direitos, José Adércio Sampaio leciona: 

 
Os direitos sociais, econômicos e culturais resultam da superação do individualismo 
possessivo e do darwinismo social, decorrente das transformações econômicas e 
sociais ocorridas no final do século XIX e início do século XX, especialmente pela 
crise das relações sociais decorrentes dos modos liberais de produção, acelerada pelas 
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novas formas trazidas pela Revolução Industrial; e da consequente organização do 
movimento da classe trabalhadora sob a catálise das ideias marxistas que levou à 
Revolução Russa e sua proposta de uma sociedade comunista planetária. As 
repercussões do movimento nos países industrializados tornaram evidente a 
necessidade de se reequilibrar a liberdade com a igualdade, promovendo incorporação 
de conteúdos sociais no discurso dos direitos. (SAMPAIO, 2010, p. 243) 
 
 

Percebe-se, pois, que os direitos de segunda geração, ao contrário daqueles de 

primeira, devem ser supridos em significância maioria pelos estados. Assim, é dever do estado 

criar instituições e mecanismos capazes de condicionar aos seus cidadãos a efetivação dos 

direitos de segunda geração. É o que ocorre, por exemplo, quando há violação dos direitos das 

minorias, em que o estado deve agir para proporcionar o devido ajuste. 

Cabe destacar que o termo “minorias” não se refere necessariamente à quantidade 

numérica de pessoas que pertencem àquela classe social ou que estão naquela situação, mas sim 

ao poder político social ou econômico que essas pessoas têm de se defender e impor o respeito 

aos seus direitos. Observe-se exemplificativamente que as mulheres e os negros são tidos no 

Brasil como “minorias”, todavia a quantidade numérica dessas duas classes de pessoas não é 

inferior à quantidade numérica de homens ou de pessoas não negras, respectivamente. Mas, é 

certo que tanto os homens negros quanto as mulheres sempre estiveram em situação jurídica e 

política de inferioridade, no Brasil, dando espaço para as opressões nos locais privados e as 

exclusões no âmbito público. 

Dentro dos direitos de segunda geração, há quem faça divisão interna, considerando 

os direitos sociais aqueles necessários à participação da vida plena em sociedade, como por 

exemplo: educação, vida em família, proteção à maternidade e infância, etc. bem como 

condições para o gozo efetivo dos direitos de primeira geração. Os direitos econômicos dizem 

respeito às possibilidades de se ter uma vida economicamente saudável com salário, emprego 

ou renda digno, saúde, alimentação, previdência e moradia. Por fim, os direitos culturais dizem 

respeito à participação nas riquezas espirituais comunitárias, bem como conhecimento e 

produção cultural. 

Na categoria dos direitos de terceira geração estão os direitos dos povos, também 

conhecidos como direitos de solidariedade, de cooperação, de fraternidade, morais e espirituais 

(SAMPAIO, 2010). Eles surgiram mais efetivamente após a Segunda Guerra Mundial e visam 

assegurar os povos das nações menos desenvolvidas contra as explorações das nações mais 

desenvolvidas especialmente no que diz respeito às áreas culturais e às classes trabalhadoras. 

Há que se destacar, ainda, o desenvolvimento e definição dos direitos de quarta 

geração. Eles ainda não têm consenso entre estudiosos porque, para uns, eles seriam o 
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desdobramento dos direitos de terceira geração com destaque para vida saudável na terra 

assegurando um ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 

Para tanto, caso necessário, haveria limitações para os avanços da ciência e tecnologia.  

Para outros, a quarta geração de direitos seria a efetiva participação cidadã 

alargando as fronteiras democráticas, mediante um elevado nível de democratização da 

sociedade fundado em fortes mudanças estruturais, o combate à recolonização e controle social 

da mídia. Ainda, na efetividade desses direitos de quarta geração, o povo seria chamado para 

decidir as questões de seu interesse e haveria um governo democrático capaz de esclarecer a 

verdade sobre as violações de direitos humanos do passado. 

Sobre a evolução dos direitos humanos, Rui Barbosa salienta que: 

 
A concepção individualista dos direitos humanos tem evolvido rapidamente, com os 
tremendos sucessos deste século, para uma transformação incomensurável nas noções 
jurídicas do individualismo, restringidas agora por uma extensão, cada vez maior, dos 
direitos sociais. Já se não vê na sociedade um mero agregado, uma justaposição de 
unidades individuais, acasteladas cada qual no seu direito intratável, mas uma 
entidade naturalmente orgânica, em que a esfera do indivíduo tem por limites 
inevitáveis, de todos os lados, a coletividade. O direito vai cedendo à moral, o 
indivíduo à associação, o egoísmo à solidariedade humana. (BARBOSA, 1919, p. 
380) 
 

Por fim, há autores que defendem a ideia de direitos de quinta geração, que tratariam 

das questões relacionadas ao cuidado, compaixão e amor por todas as formas de vida. Eles 

seriam oriundos de respostas à dominação biofísica que impõe uma visão única do predicado 

“animal” do homem, conduzindo os “clássicos” direitos econômicos, culturais e sociais a todas 

as formas físicas e plásticas, de modo a impedir a tirania do estereótipo de beleza e medidas 

que acabam por conduzir as formas de preconceitos com raças ou padrões reputados inferiores 

ou fisicamente imperfeitos. (SAMPAIO, 2010) 

Cabe salientar que os direitos da terceira, quarta e quinta gerações encontram 

resistências em muitos autores que não os considera fundamentais por terem como titulares as 

coletividades e não os indivíduos. (SAMPAIO, 2010). 

 

 

2.3 Direitos Fundamentais nas Constituições Brasileiras 

 

 

A primeira Constituição Brasileira foi outorgada em 25 de março de 1824, durante 

o reinado de D. Pedro II e trazia considerável rol de direitos humanos fundamentais em seu 

artigo 179, dentre eles os princípios da igualdade e legalidade, livre manifestação de 
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pensamento, impossibilidade de censura prévia, liberdade religiosa, liberdade de locomoção, 

inviolabilidade de domicílio, possibilidade de prisão em flagrante delito ou por ordem de 

autoridade competente, fiança, reserva legal, anterioridade da lei penal, independência judicial, 

juiz natural, livre acesso aos cargos públicos, abolição dos açoites, tortura, marca de ferro 

quente e demais penas cruéis, individualização da pena, dignidade do preso, direito de 

propriedade, liberdade de profissão, direito de invenção, inviolabilidade de correspondência, 

responsabilidade civil do estado por ato dos funcionários públicos, direito de petição e 

gratuidade do ensino público primário (MORAES, 2011). 

Esses direitos são semelhantes aos encontrados nas Declarações dos Estados 

Unidos e da França. Todavia, há que se reconhecer que eles, embora positivados, não possuíam 

a efetividade jurídica que deles se esperava, uma vez que o Imperador tinha o Poder 

Moderador11, que lhe assegurava poderes constitucionais ilimitados. Isso indubitavelmente 

feria de morte a garantia jurídica dos direitos fundamentais, uma vez que o Estado, na figura do 

Imperador, a qualquer momento poderia limitar ou até mesmo eliminá-los uma vez que possuía 

poderes livres e incontestáveis para, dentre outras coisas, dissolver a Câmara dos Deputados, 

nomear Magistrados, etc. 

A Constituição Republicana de 1891 replicou os direitos fundamentais já previstos 

na de 1824 acrescentando o direito de reunião e associação, das amplas garantias penais e o 

habeas corpus. Outra importante diferença está no fato de que esses direitos passam a ser 

garantidos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil, ao contrário de 1824 em que 

eles eram previstos apenas para os cidadãos brasileiros. Isso está previsto no caput do artigo 

72. 

Nas palavras de Sampaio, 2010, esta Constituição de 1891, com projeto de Rui 

Barbosa, assegurou os direitos fundamentais anteriormente previstos e, ainda, trouxe melhorias 

nessa seara. Vejamos:  

 
O artigo 72, com seus 31 parágrafos, assegurava a inviolabilidade de direitos 
concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade; esta ainda nas 
formas dos inventos industriais (§25), dos direitos autorais (§26) e das marcas de 
fábrica (§27), à igualdade perante à Lei (§2.º), à liberdade religiosa ((§3.º), à liberdade 
de associação e reunião (§8.º), de ir e vir (§10), de pensamento e imprensa (§12), de 
profissão (§24), ao direito de petição (§9.º), a inviolabilidade da casa (§11) e do sigilo 
da correspondência (§18) além de diversas garantias penais e processuais (§§13 a 16, 
19, 23 e 31), incluindo a abolição da pena de galés, de banimento judicial e de morte 
(§§20 e 21). Assegurava-se ainda o princípio da legalidade tributária (§30) e o habeas 
corpus, sempre que o indivíduo sofresse ou se achasse em iminente perigo de sofrer 
violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder (§22). O §29 negava a escusa 

                                                           
11 BRASIL. Constituição Federal de 1824: Artigos 98 a 101. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm. Acesso em: 08 out. 2018. 
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de consciência ao impor a perda dos direitos políticos a todos que alegassem crença 
religiosa com o fim de isentar-se de quaisquer ônus impostos aos cidadãos. 
(SAMPAIO, 2010, p.310). 
 
 

A Constituição Federal de 1934 trazia em seu texto direitos e garantias individuais, 

dentre os quais a liberdade, subsistência, assistência aos indigentes, segurança individual, 

propriedade (art. 113), além de criar os institutos do mandado de segurança para defesa do 

direito líquido e certo e da ação popular. 

Nos diversos parágrafos do mesmo artigo 113, trazia diversos direitos e garantias 

individuais, como a igualdade perante a lei (§1.º), a liberdade de consciência, de crença, de 

religião (§5.º), de reunião, associação e profissão (§§11, 12 e 13), de ir e vir (§14), 

inviolabilidade da casa (§16), do sigilo da correspondência (§8.º), o direito de petição (§10), 

garantias penais e processuais (§§21, 22, 24-30), o habeas corpus (§23) e o voto feminino (108). 

A Constituição Federal de 1937, em seu artigo 122, trazia quase todos os direitos 

civis como o direito à liberdade, à segurança individual, à propriedade, à igualdade perante a 

lei (§1.º), à liberdade de circulação (§2.º), religiosa (§4.º), associativa (§9.º), de reunião (§10), 

de expressão e imprensa (§15), garantias penais e processuais (§§11 a 13), de inviolabilidade 

de domicílio e correspondência (§6.º) e o direito de representação ou petição (§7.º). 

A primeira citação da expressão “direitos fundamentais” em Constituições 

Brasileiras foi feita em 1946 no artigo 141, §13, Capítulo II Dos Direitos e das Garantias 

individuais, verbis:  

 
Artigo 141 – A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança 
individual e à propriedade, nos termos seguintes: 
§13 – É vedada a organização, o registro ou o funcionamento de qualquer Partido 
Político ou associação, cujo programa ou ação contrarie o regime democrático, 
baseado na pluralidade dos Partidos e na garantia dos direitos fundamentais do 
homem12. 
 

Ao listar os Direitos e Garantias Individuais assegurados na Constituição de 1946, 

marcava-se o início de um novo ciclo na sociedade brasileira, em que o próprio estado 

assegurou aos cidadãos que não interferiria em muitos dos seus comportamentos. 

Verifica-se que a ideia de formação do estado, como o conhecemos hoje, passou 

pela teoria de vários filósofos, dentre eles Jean-Jacques Rousseau que fundamentou a 

necessidade imprescindível de um contrato social13, em que as pessoas transfeririam os seus 

                                                           
12 BRASIL. Constituição (1946). Brasília: Planalto do Governo. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm>. Acesso em: 8 out. 2018. 
13 A influência das concepções de cada autor se revelaria no objeto do contrato social ou mais precisamente de 
que direitos se renunciaria em nome da “paz”, da “estabilidade” ou da “permanência” da sociedade civil. Assim, 



44 
 

direitos e garantias para o estado, objetivando uma convivência comum pacífica. Todavia, o 

estado não pode jamais abusar desse seu direito-dever de ser patrono dos direitos fundamentais 

e das garantias individuais. Assim sendo, há necessidade de que sejam estabelecidos na Norma 

Maior do país o dever do estado de assegurar aos cidadãos todas as suas garantias individuais. 

Esta Constituição de 1946 trouxe no seu Capítulo II, artigo 141, uma lista de garantias 

individuais que seriam respeitadas pelo estado. Ou seja, o Estado brasileiro assumiu o 

compromisso de não violar os direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança individual, 

à propriedade e à igualdade perante a lei (§1.º), estabilidade dos direitos subjetivos (§3.º), acesso 

ao judiciário (§4.º), liberdade de manifestação de pensamento (§5.º), consciência e crença 

(§7.º), reunião (§11), associação (§12), profissão (§4.º), inviolabilidade do sigilo a 

correspondência (§6.º) e da casa (§15), garantias penais e processuais (§§20, 21, 22, 25 a 33), 

o habeas corpus (§23), o mandado de segurança (§24), a assistência gratuita aos necessitados 

(§35). E, ainda, no artigo 142, o direito de ir e vir. 

A mesma Constituição, em seu artigo 146, Título V, ao tratar Da Ordem Econômica e 

Social, voltou a mencionar os direitos fundamentais, conforme a seguir: “Artigo 146 – A União 

poderá, mediante lei especial, intervir no domínio econômico e monopolizar determinada 

indústria ou atividade. A intervenção terá por base o interesse público e por limite os direitos 

fundamentais assegurados nesta Constituição.”14 

A Constituição Federal de 196715 assegurou, no artigo 149, I, que a organização, o 

funcionamento e a extinção dos Partidos Políticos serão regulados em lei federal, observados, 

dentre outros, o princípio do regime representativo e democrático, baseado na pluralidade dos 

Partidos Políticos e na garantia dos direitos fundamentais do homem. 

No artigo 150, repetiu o disposto no artigo 141 da Constituição anterior, excluindo 

alguns direitos e garantias individuais ou apenas transferindo para outros capítulos sem, 

portanto, representar qualquer prejuízo os cidadãos. Por outro lado, o constituinte acrescentou 

                                                           
para Hobbes, abrir-se-ia mão de todos menos do direito à vida. Para Spinoza, apenas seria irrenunciável o direito 
de “raciocinar livremente e de expressar seu próprio juízo sobre qualquer coisa”. Em Kant, a liberdade seria 
irrenunciável. Para Locke, a liberdade e a propriedade deveriam sempre ser protegidas, ainda que limitadas pelos 
direitos dos outros, havendo, entretanto, a renúncia de fazer justiça com as próprias mãos. Em contrapartida, para 
Rousseau, os direitos se concentrariam na autodeterminação política. A expressão terá grande simpatizantes 
entre os “revolucionários estadunidenses” como John Jay, Tomas Jefferson e George Mason. Nos comentários à 
Constituição brasileira do Império, Pimenta Bueno chamava de direitos individuais os “direitos naturais, 
primitivos, absolutos, primordiais, ou pessoais”, entendidos como “prerrogativas morais que a natureza conferiu 
ao homem como ser inteligente”. (SAMPAIO, 2013, p. 542-543). 
14 BRASIL. Constituição (1946). Brasília: Planalto do Governo. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm>. Acesso em: 8 out. 2018. 
15 BRASIL. Constituição (1967). Brasília: Planalto do Governo. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm>. Acesso em: 8 out. 2018. 
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alguns direitos e garantias individuais, como é o caso do seu §14 que impôs a todas as 

autoridades o dever de respeitar a integridade física e moral do detento e do presidiário. 

Cabe ressaltar que essa Constituição Federal de 1967 foi votada e promulgada após o 

golpe militar de 1964, período em que foi instituída verdadeira ditadura no governo brasileiro, 

seguindo-se graves violações dos direitos humanos, de modo que não se pode crer que os 

ditames dos mencionados artigos 150 e 141 eram devidamente respeitados (SAMPAIO, 2010).  

No dia 17/10/1969, foi promulgada a Emenda Constitucional n.º 1, que alterou quase 

que a totalidade da Constituição Federal de 1967, razão pela qual há quem diga que essa 

Emenda é, na verdade, uma Constituição Federal de 1969. Nesse sentido: 

 

Teórica e tecnicamente, não se tratou de emenda, mas de nova constituição. A emenda 
só serviu como mecanismo de outorga, uma vez que verdadeiramente se promulgou 
texto integralmente reformulado, a começar pela denominação que se lhe deu: 
“Constituição da República Federativa do Brasil”, enquanto a de 1967 se chamava 
apenas “Constituição do Brasil”. (SILVA, J. A., 2005, p. 87). 
 

Essa Constituição de 1969 visava ampliar os poderes dos militares e, assim sendo, 

excluiu alguns e limitou outros direitos e garantias dos cidadãos como, por exemplo, o acesso 

ao judiciário que passou a ter limitações relacionadas à exigência do exaurimento prévio das 

vias administrativas e ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias para decisão sobre o pedido. 

 

 

2.4 Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988 

 

 

A Constituição Federal de 1988 reservou o seu Título II para tratar dos Direitos e 

Garantias Fundamentais. Assim sendo, no Capítulo I que é constituído pelo artigo 5º e seus 

setenta e oito incisos, são assegurados os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. O Capítulo 

II, em seus artigos 6.º ao 11, protege os Direitos Sociais. O capítulo III entabula os Direitos da 

Nacionalidade nos artigos 12 e 13. E, por fim, os Direitos Políticos são assegurados no Capítulo 

IV, artigos 14 ao 17, sendo que o artigo 17 está no Capítulo V que fala sobre os Partidos 

Políticos. 

Assim, percebe-se que o constituinte não reservou uma única referência 

sistematizada para os direitos fundamentais, mas optou por alocá-los em diversos capítulos do 

texto supralegal. Importante salientar que a terminologia “direitos fundamentais” não é a única 

prevista na Constituição de 1988 apta a designar tais direitos. Há outras designações que 
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aparecem no texto Constitucional com o mesmo valor jurídico, ou seja, direitos sociais 

(Preâmbulo), direitos individuais e coletivos (art. 5.º), direitos humanos (art. 4.º, II), liberdades 

fundamentais (art. 5.º, XLI), liberdades constitucionais (5.º, LXXI), direitos civis (art. 12, §4.º, 

II, b), direitos fundamentais da pessoa humana (art. 17, caput), direito público subjetivo (art. 

208, § 1.º). 

Assim, percebe-se que a Constituição Federal de 1988 previu expressamente uma 

gama de direitos humanos fundamentais que devem ser respeitados por toda a sociedade 

independentemente de qualquer característica pessoal do cidadão. Todavia, cabe salientar que 

esse respeito deve ser ainda maior por parte do Estado brasileiro pois é ele o sujeito passivo 

desses direitos humanos, uma vez que visa proteger o cidadão contra suas possíveis 

arbitrariedades e abusos de poder. Assim sendo, mais que respeitar os direitos humanos 

fundamentais é dever do Estado proteger o cidadão de si mesmo. 

E, para essa proteção, alguns mecanismos são previstos na própria Constituição 

Federal de 1988, como a clássica separação dos poderes. Dessa forma, o legislador quando da 

elaboração dos instrumentos normativos deve atentar-se para não ferir nenhum dos direitos 

humanos fundamentais. Situação semelhante se aplica ao executivo que deve abster-se de 

praticar atos que violem tais direitos e, por fim, com atribuição final e, por isso, de maior 

importância, está o judiciário que é a última instância da justiça e tem o dever de sustar atos dos 

demais poderes que, porventura, violem direitos humanos fundamentais. 

Outros importantes órgãos foram instituídos pela Constituição Federal para, dentre 

outras ações, a defesa dos direitos humanos fundamentais: o Ministério Público tem sua 

competência prevista no artigo 12916 da CF/8823. 

                                                           
16Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:  
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;  
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados 
nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;  
IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, 
nos casos previstos nesta Constituição; 
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; 
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e 
documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva; 
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo 
anterior; 
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos 
jurídicos de suas manifestações processuais;  
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe 
vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. 
§ 1º A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas 
mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei. 
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A Defensoria Pública, por sua vez, tem competência prevista nos artigos 134/13517 

Para essa ação, a Constituição Federal de 1988 outorgou ao cidadão alguns 

instrumentos jurídicos apelidados de “remédios constitucionais” que possibilitam-lhe suplicar 

ao judiciário a sua ação a fim de ver protegido seu direito fundamental. Na mesma seara, a 

Constituição Republicana definiu procedimentos judiciais que devem ser adotados pelos Juízos 

ou Tribunais sempre que chamados a manifestar. 

Dentre esses instrumentos destacam-se o Mandado de Segurança, Mandado de 

Injunção, Habeas Corpus, Habeas Data, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade – ADI, 

Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC e Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental – ADPF. Esses instrumentos normativos não serão aqui analisados uma vez que 

não constituem elementos essenciais para o desenvolvimento do tema aqui proposto. Todavia, 

cabe ressaltar, apenas, que são de crucial relevância para que o cidadão possa ver apreciado, 

pelo judiciário, diversos dos seus direitos humanos fundamentais. 

O saneamento básico, por seu turno, deve ser entendido como direito fundamental, 

tendo em vista as disposições feitas pela Constituição Federal de 1988, no sentido de garantir a 

todos um ambiente sadio, para as presentes e futuras gerações, além de saúde e moradia digna. 

Portanto, é indiscutível que esse ambiente sadio seja direito fundamental. E, examinando 

atentamente o saneamento básico, percebe-se que ele é mecanismo indispensável para 

                                                           
§ 2º As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na 
comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição.  
§ 3º O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada 
a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em direito, no 
mínimo, três anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação.  
§ 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93. 
§ 5º A distribuição de processos no Ministério Público será imediata. 
23BRASIL. Constituição (1988). Brasília: Planalto do Governo. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 8 out. 2018. 
17Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção 
dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de 
forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.  
§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e 
prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, 
mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e 
vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.  
§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua 
proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao 
disposto no art. 99, § 2º. 
§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. 
§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, 
aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. 
Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados 
na forma do art. 39, § 4º. 
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manutenção da saúde do meio ambiente, pois visa, dentre outras, retirar ou minimizar os 

impactos causados pelas disposições finais dos resíduos sólidos e líquidos. 

A CF/88, embora não mencione expressamente o saneamento básico como direito 

fundamental, deixa implícito que esta era a intenção do constituinte, inclusive quando assegura, 

de forma indireta, que o meio ambiente é fundamental para que a sociedade se desenvolva de 

maneira digna. 

Embora a Constituição Federal de 1988 receba elogios por ser garantidora de 

muitos direitos fundamentais, recebe, também, críticas daqueles que entendem haver excesso 

de direitos e garantias assegurados aos cidadãos, principalmente no que diz respeito aos direitos 

sociais, o que inviabilizaria, ou ao menos dificultaria, o desenvolvimento do estado e, por 

consequência disso, uma sobrecarga a ele. Outros, ao contrário, entendem que embora previstos 

constitucionalmente, não há mecanismos capazes de garantir a efetividade desses direitos, o 

que faria da Constituição uma letra morta ou mero objeto de desejo. (DIMOULIUS; 

MARTINS, 2011). 

Como não poderia deixar de ser, a legislação pátria não criou nem extinguiu ou 

sequer modificou qualquer direito fundamental ou garantia individual. Isso porque esses 

direitos e garantias só podem ser tratados no âmbito da Constituição Federal, devido ao seu 

caráter primordial de colocar o cidadão no patamar mais elevado da nação. Apenas a Lei Federal 

13.061 de 22/12/2014, instituiu o Dia Nacional dos Direitos Fundamentais das Pessoas com 

Transtornos Mentais, todavia sem qualquer objetivo de criar, modificar ou extinguir direito. 

 

2.5 Declaração Universal dos Direitos Humanos e sua Projeção nos Pactos 

Internacionais de Direitos Civis e Políticos, e de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais 

de 1966 

 

 

Em 10 de dezembro de 1948 foi promulgada pela Organização das Nações Unidas 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi um incontestável marco mundial nas 

eras moderna e contemporânea no sentido de se respeitar, proteger e fazer valer todos os direitos 

dos seres humanos como pessoas e cidadãos. Essa declaração traz em seu preâmbulo a 

importância da dignidade da pessoa humana e de seus direitos iguais e inalienáveis como 

fundamento da liberdade, da justiça e da paz. 
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Assim sendo, ficou decidido que as Nações Unidas promoveriam o progresso social 

e melhores condições de vida com mais ampla liberdade, tendo obrigação de garantir o respeito 

universal aos direitos e liberdades fundamentais do homem. 

É indubitável que dentre esses direitos fundamentais do homem estão a saúde física 

e ambiental, que só podem ser efetivadas com o acesso universal ao saneamento básico. Assim 

sendo, o constituinte deve assegurar aos cidadãos a possibilidade de exigir do estado atitudes 

reais no sentido de assegurar o meio ambiente saudável, inclusive com ações relacionadas 

diretamente à prestação de serviços de saneamento básico, uma vez que a DUDH assegura que 

todo homem tem direito à vida e que ninguém será submetido a tratamento desumano.  

Com base no acima exposto, pode-se afirmar que a falta de saneamento básico 

coloca em risco a saúde, a vida e a dignidade da pessoa humana. Portanto, este é indispensável 

para que a DUDH seja efetivamente respeitada. 

Importante deixar claro que a DUDH, em seu artigo 25 prescreve que todo homem 

tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde e bem-estar, 

inclusive alimentação, serviços sociais indispensáveis, segurança em caso de doença, e outros. 

Percebe-se, pois, que, mesmo que não seja de forma explícita, a DUDH assegurou a todos o 

direito ao meio ambiente sadio e, não há que se falar em ambiente sadio, se não houver o 

adequado saneamento básico, principalmente nas áreas urbanas, onde há maior concentração 

de pessoas e maior geração de resíduos sólidos e líquidos. 

No ano de 1966, a comunidade internacional reunida na Sessão XXI da Assembleia 

Geral da ONU aprovou o Pacto Internacional dos Direitos Civis e o Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais que, em seus preâmbulos, também reconhecem a 

dignidade da pessoa humana, seus direitos iguais e inalienáveis como fundamento de liberdade, 

justiça e paz no mundo. 

Esses pactos foram elaborados com o objetivo de dar maior juridicidade à DUDH, 

fazendo com que os Estados signatários tivessem maior responsabilidade internacional em caso 

de possíveis violações dos direitos entabulados. 

Os direitos humanos podem ser civis, políticos, econômicos, sociais ou culturais. 

Daí, tem-se que os direitos civis são aqueles inerentes à própria pessoa, como a vida, a saúde, 

a liberdade, etc. Os direitos políticos estão relacionados à igualdade perante a lei, ao direito de 

ocupar cargos públicos, etc. Os direitos econômicos, culturais e sociais, dizem respeito à 

educação e ao trabalho. Há também, novas categorias que estão sendo aceitas, que são o direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao desenvolvimento. 
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O mencionado Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais é 

categórico em afirmar que os Estados Partes reconhecem a todas as pessoas o direito de 

desfrutar do mais elevado nível possível de saúde física e mental, além de estabelecer que os 

Estados deverão adotar medidas com o fim de assegurar a diminuição da mortinatalidade e da 

natalidade infantil, a melhoria dos aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente, a 

prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras, bem como 

a luta contra essas doenças18. 

Tanto o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, quanto 

o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos prevê que entrará em vigor três meses após 

depósito, pelo país, do instrumento de ratificação ou adesão (artigo 49). Esse depósito foi feito 

pelo Brasil somente no ano de 1992, após Decretos presidenciais número 591 e 592, 

respectivamente, ambos de 06 de julho de 1992, ou seja, quatro anos pós a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. 

Assim, percebe-se que a maioria dos direitos humanos fundamentais assegurados 

nos referidos Pactos já constavam no ordenamento jurídico brasileiro mesmo antes do país 

ratificá-los. Importante destacar que esses Pactos foram promulgados no ano de 1966, período 

em que o Brasil vivia sob o regime militar e os direitos humanos fundamentais não eram 

prioridade dos governos anteriores à Constituição de 1988. Essa pode ser a razão da demora na 

ratificação do mencionado Instrumento Internacional. 

E, embora a maioria dos direitos previstos nos referidos Pactos já estejam previstos 

expressa ou implicitamente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele é de extrema 

relevância porque tem caráter vinculativo. Ou seja, após ser aceito pelos países, há o 

compromisso normativo de cumpri-lo. Assim sendo, após ser ratificado pelo Brasil, eles 

assumiram no direito interno o mesmo valor que as normas infraconstitucionais. 

No caso do saneamento básico, o pacto prevê implicitamente a sua obrigatoriedade, 

quando estabelece como dever de o Estado adotar medidas de prevenção à saúde. Assim sendo, 

pelo fato de ser ratificado pelo Brasil e adotado como norma infraconstitucional, há necessidade 

do governo brasileiro adotar as providências cabíveis para assegurar aos cidadãos pátrios os 

direitos fundamentais da pessoa humana, previstos nos mencionados Pactos, inclusive o 

saneamento básico que tem, dentre seus objetivos, a prevenção de doenças. 

Oportuno esclarecer que o saneamento básico está enquadrado nos conhecidos 

direitos humanos de segunda geração, por integrar o grupo dos direitos sociais. Nesse sentido, 

                                                           
18 Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, artigo 12. 
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cabe ressaltar que é reconhecimento do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

como norma jurídica interna, positivada, que dará efetividade ao mesmo, uma vez que este 

pacto estabelece os deveres endereçados ao Estado. Por outro lado, o Pacto dos Direitos Civis 

e Políticos estabelece os direitos endereçados ao indivíduo (PIOVESAN, 1996, p.194). 

 

 

2.6 Princípios da Reserva do Possível e do Mínimo Existencial 

 

 

O princípio da Reserva do Possível surgiu na Alemanha, no ano de 1972, quando o 

Tribunal Federal daquele país julgou um caso que ficou emblematicamente conhecido como 

“Numerus Clausus”, no qual debateu-se o dever de o Estado propiciar meios a todos os 

cidadãos que se interessassem em cursar medicina. Então, ficou decidido que esta obrigação 

não poderia ser imputada ao Estado alemão, pois ele não teria condições financeiras nem 

estrutura para atender todos os anseios populacionais (SARLET; TIMM, 2010, p. 29). 

Isso ocorreu porque no artigo 12 da Lei Fundamental Alemã está previsto que todos 

têm direito à livre escolha da profissão. Assim sendo, o Estado deveria propiciar meios para 

que tais objetivos fossem atingidos. 

A partir do famoso julgamento, surgiu a ideia de Reserva do Possível, convolada 

em princípio, em que o Estado está obrigado a atender às necessidades dos seus cidadãos dentro 

das suas possibilidades. Esse princípio não está positivado no ordenamento jurídico brasileiro, 

mas é aplicado em todas as situações cabíveis. 

A Reserva do Possível tem, portanto, dimensão tríplice, abrangendo a 

disponibilidade de recursos financeiros, disponibilidade jurídica dos recursos materiais e 

humanos que guarda relação com a distribuição das receitas, orçamentos e competências 

administrativas, e, ainda, a perspectiva do eventual titular do direito envolvendo a razoabilidade 

e proporcionalidade (SARLET; TIMM, 2010, p.30). 

Assim sendo, os governos utilizam, em muitos casos, a prioritização de recursos, 

tendo como base os dados estatísticos para direcionarem a aplicação dos valores disponíveis. 

Essa concepção da prioritização de recursos é adotada, também, por órgãos internacionais e até 

pela doutrina jurídica (SILVA, L. M.; 2014, p. 6) 

Todavia, importante contraponto ao princípio da Reserva do Possível, é o não 

menos importante princípio do Mínimo Existencial que visa garantir que o Estado assegure a 

todos os cidadãos o mínimo necessário para que ele viva com dignidade, independentemente 
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de previsão legal. Esse princípio está diretamente relacionado aos Direitos Fundamentais 

previstos na Constituição Federal de 1988 e estão mais próximos dos direitos de segunda 

geração, ou seja: trabalho, salário, alimentação, lazer, educação, repouso, água, luz, etc. 

O mencionado princípio do Mínimo Existencial encontra seu forte no artigo 25 da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz: 

 
Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua 
família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habilitação, cuidados 
médicos e os serviços sociais indispensáveis, e o direito à segurança em caso de 
desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda dos meios de 
subsistência em circunstâncias fora de seu controle.19 
 
 

Após a aprovação dessa Declaração, no ano de 1948, esse princípio passou a ser 

aplicado por diversos países, inclusive o Brasil, cabendo ressaltar que o direito à saúde está 

previsto na Constituição Federal de 1988, artigo 193, como direito de todos e dever do estado. 

Portanto, sendo o estado o responsável por prover a saúde da população, é ele também que 

deverá promover as ações de saneamento básico, pois elas são indispensáveis para que o 

indivíduo viva com saúde. 

Assim sendo, tendo em vista que o estado não dispõe dos recursos financeiros 

necessários para suprir todas as necessidades da população, é importante que as essenciais 

sejam atendidas primeiro, visando assegurar o mínimo de dignidade à pessoa humana, conforme 

definido pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo 3.º, III. Portanto, é crível que os dois 

princípios aqui estudados podem conviver, sem que haja necessidade de um sobrepor-se ao 

outro, haja vista que um deles visa garantir as necessidades básicas, essenciais e indispensáveis 

ao ser humano. O outro está relacionado àquelas situações importantes, relevantes, mas que se 

não forem atendidas o cidadão continuará vivendo.  

Nesse sentido, manifestou-se o STF ao julgar o Agravo Regimental número 745745 

AgR/MG: 

 
Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a 
ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo 
Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas 
obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental 
negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos 
constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. 
Tratando-se de típico direito de prestação positiva, que se subsume ao conceito de 
liberdade real ou concreta, a proteção à saúde – que compreende todas as 
prerrogativas, individuais ou coletivas, referidas na Constituição da República 
(notadamente em seu art. 196) – tem por fundamento regra constitucional cuja 
densidade normativa não permite que, em torno da efetiva realização de tal comando, 

                                                           
19 Disponível em: https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao/. 
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o Poder Público disponha de um amplo espaço de discricionariedade que lhe enseje 
maior grau de liberdade de conformação, e de cujo exercício possa resultar, 
paradoxalmente, com base em simples alegação de mera conveniência e/ou 
oportunidade, a nulificação da mesma dessa prerrogativa essencial. (BRASIL. STF, 
2014, p. 11)  

 

Todavia, há que se considerar que a reserva do possível não pode ser utilizada como 

critério para obstar ou limitar a aplicação imediata dos direitos fundamentais isso porque a 

definição de “possível” passa por diversas perspectivas inclusive da definição de prioridades, 

reorganização da estrutura administrativa, redução de privilégios, eficiência nas ações de 

combate à sonegação e corrupção, e, ainda obtenção de empréstimos ou criação de impostos 

objetivando assegurar direitos e garantias fundamentais. 

Esse é também o entendimento de ampla jurisprudência brasileira, como é o caso do 

TJRJ que decidiu que o princípio da reserva do possível e as limitações orçamentárias não 

podem ser utilizadas como óbice à concretude dos direitos fundamentais, uma vez que eles 

constituem o objeto e fundamento do Estado Democrático de Direito e não podem ficar 

relegados ao talante da discricionariedade do administrador (Apelação Cível n.º 0000202-

21.2004.8.19.0005). 

Percebe-se, pois, que o simples argumento de que há insuficiência de recursos para 

atendimento daqueles direitos considerados constitucionalmente como primordiais, não deve 

prevalecer, uma vez que o estado não deve medir esforços no sentido de consecução desses 

objetivos e, muito menos, tratá-los como não prioritários. Isso porque a saúde é bem essencial 

da pessoa humana e como tal deve ser tratado sendo, inclusive, considerado direito humano e 

fundamental, seja no âmbito internacional ou interno. No nosso caso, a CF/88 em seus artigos 

6.º e 196 reconhece o direito à saúde como direito fundamental (SARLET; FIGUEIREDO, 

2010). 

Embora a saúde seja reconhecidamente um direito humano e fundamental, há que se 

debater a temática da sua efetivação tendo em vista os custos financeiros para tanto. Isso porque, 

considerando que os direitos fundamentais abrangem aqueles considerados positivos, que são 

as abstenções do estado na esfera privada, como aqueles chamados deveres positivos ou 

prestacionais que dizem respeito à atuação do estado na prestação do serviço público (TIMM, 

2010). 

Nas palavras de Kofi Annan, “Human rights are what reason requires and conscience 

demands. They are us and we are them. Human rights are rights that any person has as a human 
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being. We are all human beings; we are all deserving of human rights. One cannot be true 

without the other.” (ANNAN, 2015)20.  

Nesse mesmo sentido, Boff assevera que: 

 
A Carta da ONU de 1948 confia ao Estado a obrigação de criar as condições concretas 
para que os direitos possam ser realizados para todos. Ocorre que o tipo de Estado 
dominante é um Estado classista. Como tal é perpassado pelas desigualdades que as 
classes sociais originam. Concretamente: a ideologia política deste Estado é o 
neoliberalismo que se expressa pela democracia representativa e pela exaltação dos 
valores do indivíduo; a economia é capitalista que operou a “Grande Transformação”, 
substituindo a economia de mercado pela sociedade de mercado para a qual tudo vira 
mercadoria. Por ser capitalista, vigora a hegemonia da propriedade privada, o mercado 
livre e a lógica da concorrência. Esse Estado é controlado pelos grandes 
conglomerados que hegemonizam o poder econômico, político e ideológico. Em 
grande parte, é privatizado por eles. Usam o Estado para a garantia de seus privilégios 
e não dos direitos de todos.  Atender os direitos sociais a todos seria contraditório com 
sua lógica interna. (BOFF, 2015) 
 
 

Assim percebe-se que uma das obrigações do estado é criar condições para a efetivação 

dos direitos humanos e, ao longo dos tempos vem trabalhando de forma conjunta objetivando 

implementar essa obrigação. Um importante marco na história dos direitos humanos é a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, datada de 1948, entretanto, não prevê 

expressamente o direito humano ao saneamento básico.  

O preâmbulo21 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 traz os 

fundamentos para a sua proclamação, apresentando as razões relevantes para que os direitos 

humanos fossem respeitados por todos, bem como a necessidade de os Estados membros 

envidarem esforços do sentido de que tais direitos fossem assegurados a todos os povos e 

nações. 

                                                           
20 Os direitos humanos são o que a razão e a consciência exigem. Somos nós e nós somos eles. Os direitos humanos 
são direitos que qualquer pessoa tem como ser humano. Somos todos seres humanos; todos somos merecedores 
dos direitos humanos. Não pode haver verdade sem o outro. (Tradução nossa) 
21 Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus 
direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo,  
Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram 
a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em que todos gozem de liberdade de palavra, de 
crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do 
homem comum,  
Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano 
não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra tirania e a opressão,  
Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o 
respeito universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais e a observância desses direitos e liberdades,  
Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno 
cumprimento desse compromisso, A ASSEMBLÉIA GERAL proclama a presente DECLARAÇÃO UNIVERSAL 
DOS DIRETOS HUMANOS. 
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No decorrer de todo o texto da mencionada Declaração, há previsão para a defesa 

de todos os direitos humanos, tais como a liberdade, igualdade, não discriminação, não 

distinção, vida, segurança, presunção de inocência, privacidade, asilo político, nacionalidade, 

propriedade, liberdade de culto, crença, religião ou opinião, direito de votar e de ser votado, 

trabalho, remuneração justa, sindicalização, saúde, lazer, alimentação, segurança em caso de 

desemprego, doença ou velhice, dentre outros. 

Assim, verifica-se que, embora não tenha feito menção expressamente ao direito ao 

saneamento básico, a Declaração Universal dos Direitos Humanos trouxe expressamente outros 

direitos que só podem ser exercidos quando a pessoa tiver acesso a ele, tais como: vida, saúde 

e moradia digna. Portanto, há de se concluir que a Declaração prevê implicitamente que dentro 

dos direitos humanos está indubitavelmente o direito ao saneamento básico com acessibilidade 

e qualidade capaz de satisfazer plenamente aos demais direitos humanos. 

O Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, assim como a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos elenca diversos direitos que devem ser protegidos pelos 

Estados, destacando-se o reconhecimento a um nível de vida adequado inclusive com 

alimentação, vestimenta e moradia, repartição equitativa dos recursos alimentícios, redução da 

natalidade e mortalidade infantil melhoria dos aspectos de higiene do trabalho e do meio 

ambiente, prevenção e tratamento de doenças, assistência médica, etc. 
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3 SANEAMENTO BÁSICO 
  

 

Há registros da existência de ações relacionadas ao saneamento básico há mais de 

3.000 anos a.C., quando foram encontrados sítios escavados em Mohenjo-Daro, no vale da Índia 

e em Harappa, no Punjab, que indicam a existência de ruas alinhadas, pavimentadas e drenadas 

com esgotos canalizados em galerias subterrâneas de tijolos argamassados a aproximadamente 

50cm abaixo do nível das ruas. Contatou-se, também, que nas residências havia banheiros com 

esgotamentos canalizados em manilhas cerâmicas rejuntadas com gesso22. 

De acordo com Ban Ki-moon, Secretário-Geral da ONU, “a água potável segura e 

o saneamento adequado são fundamentais para a redução da pobreza, para o desenvolvimento 

sustentável e para a prossecução de todos e cada um dos objetivos de desenvolvimento do 

Milênio”23.  

A ONU aprovou em 2010 a Resolução número 64/292 que assegura o direito à água 

e ao saneamento como um Direito Humano. Essa Resolução faz menção a diversos outros 

instrumentos jurídicos internacionais que visam o desenvolvimento social, econômico, civil e 

político. Dentre eles estão o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 

Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, a Convenção Internacional sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, Convenção Sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, Convenção Sobre os Direitos da Criança 

e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

As diversas ações dos organismos integrantes da ONU atuaram fortemente no 

sentido de despertar a atenção da comunidade internacional para a importância da água. 

Inclusive, essas iniciativas fizeram com que a década de 2005 a 2010 fosse reconhecida, com a 

adoção da Resolução 55/196, como a “Década Internacional de Ação Água para a Vida”, e o 

dia 22 de março o Dia Mundial da Água. 

Conforme dados da ONU, mais de 2,5 bilhões de pessoas continua sem acesso ao 

saneamento básico no mundo. E, um dado ainda mais alarmante, é que cerca de cinco milhões 

de pessoas, principalmente crianças, morrem todos os anos em decorrência da falta desse 

serviço (ONU. 2016, p. 113). 

                                                           
22 Disponível em: http://www.dec.ufcg.edu.br/saneamento/Historia.html. Acesso em: 16 jun. 2017. 
23 Disponível em: http://www.un.org/mwg-
internal/de5fs23hu73ds/progress?id=wehinB3gRpcQAwTKtKCTMLdPqh2fQZGszPbVuMpkcbo,. Acesso em 
10/01/2019. 
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Com base nessas informações, verifica-se que é preciso realizar estudos 

aprofundados no que diz respeito aos compromissos das nações com os direitos humanos de 

acesso aos serviços de saneamento básico.  

Isso porque há razões suficientes para entendermos que o acesso a esses serviços é 

um dos pilares fundamentais dos direitos humanos, somando-se a isso as responsabilidades que 

os Estados devem ter de atuar indistintamente e sem medir esforços na busca incessante pela 

proteção e promoção dos referidos direitos. 

Verifica-se, inclusive, que somente com a cooperação internacional é que se 

chegará a uma solução a este grave problema de crise do saneamento básico internacional. Isso 

porque os países mais afetados são necessariamente os países mais pobres do planeta, com base 

no IDH, e, portanto, jamais conseguirão com recursos próprios, sem cooperação de outros 

países, resolver esses problemas. Observe-se que os países que mais sofrem com a falta de 

saneamento básico são, também, os que menos possuem recursos técnicos, tecnológicos e 

financeiros. 

Sobre a situação do Brasil, o Relatório de Desenvolvimento Humano Brasil 

realizado em 2011 dispõe que: 

Análises recentes mostram como os desequilíbrios de poder e as desigualdades de 
gênero ao nível nacional estão ligados à redução do acesso a água potável e 
saneamento melhorado, à degradação das terras e às doenças e mortes provocadas pela 
poluição do ar, amplificando os efeitos associados às disparidades do rendimento. As 
desigualdades de gênero também interagem com os resultados ambientais, agravando-
os. Ao nível global, é frequente que as disposições governamentais enfraqueçam as 
vozes dos países em vias de desenvolvimento e excluam os grupos marginalizados. 
(PNUD, 2011). 
 

Desta feita, pode-se traçar um paralelo entre a situação do Brasil, que é similar à de 

outros países com semelhantes desigualdades econômicas e sociais. Essas diferenças 

comumente são determinantes para dificultar o acesso aos direitos básicos da vida, dentre eles 

o saneamento básico. 

Este é um dos grandes desafios da Agenda 2030 que estabeleceu 17 objetivos 

globais e 169 metas para promover a inclusão social, o desenvolvimento sustentável e a 

governança democrática em todo o mundo, até o ano de 2030. Dentre esses Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), previstos na referida Agenda 2030, está o número 11 que 

é “Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis”.  Este Objetivo se subdivide em metas, dentre as quais está a de número 11.1 que 

é “garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços 

básicos e urbanizar as favelas”. 
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3.1 Histórico do Saneamento Básico no Brasil 

 

 

No Brasil, o saneamento ainda está muito aquém do ideal, principalmente em 

relação à coleta e ao tratamento do esgoto sanitário. Neste trabalho, apresentam-se dados, 

análises e sínteses que mostram um panorama da situação do saneamento básico no Brasil, com 

relação ao abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, bem como as principais 

dificuldades para este tratamento. 

Atualmente apenas 50% (aproximadamente) da população brasileira tem acesso à 

coleta de esgoto; ou seja, mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso a este serviço. Isto 

se deve, inclusive, aos elevados custos atualmente existentes (SNIS, 2016). 

Apenas 43% (aproximadamente) dos esgotos coletados no Brasil são tratados. 

Como explicação, tem-se que os custos com energia elétrica para manter funcionando uma 

Estação de Tratamento de Esgoto são muito elevados (SNIS, 2016). 

A média das 100 maiores cidades brasileiras em tratamento de esgoto foi de 50%, 

aproximadamente, sendo que apenas 10 delas tratam acima de 80% de seus esgotos (SNIS, 

2016). 

Na região Norte do País, apenas 16,42% do esgoto é tratado, e o índice de 

atendimento total é de 8,66%. A pior situação entre todas as regiões brasileiras. Na região 

Nordeste, apenas 32,11% do esgoto é tratado. A região que apresenta o melhor desempenho é 

a Sudeste, onde 47,39% do esgoto é tratado, e o índice de atendimento total deste serviço é de 

77,23%. A região Sul do país apresenta-se com índice de tratamento de esgoto equivalente a 

41,43%, e o índice de atendimento total é de 41,02%. Por fim, a região Centro-Oeste tem 

50,22% do esgoto tratado (SNIS, 2016).  

Verifica-se, portanto, que a região com melhor desempenho é a Sudeste, porém a 

média de esgoto tratado não atinge nem a metade da população. E, em termos de volume, as 

capitais brasileiras lançaram 1,2 bilhão de m³ de esgotos na natureza em 2013 (SNIS, 2016). 

Devido às fortes atuações do governo federal, houve crescimento equivalente a 30% 

(trinta por cento) na coleta de esgoto nas residências brasileiras no ano de 2014. Enquanto que 

no ano de 2004, apenas 38,4% das casas brasileiras possuíam esgoto, no ano de 2014 esse 

número saltou para 50%24 Entretanto, há ainda grande espaço para coleta de esgoto. Conforme 

a mesma revista o valor investido no período equivale a R$78,7 bilhões.  

                                                           
24 BRASIL. MINISTÉRIO DAS CIDADES. Revista Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto. 20. ed. 2018. 
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Verifica-se, portanto que, para chegar à totalidade de tratamento de esgoto no 

Brasil, há necessidade de grande investimento. Entretanto, esse investimento pode ser 

fortemente reduzido se houver utilização do esgoto para produção de energia, subsidiando, 

assim, as Estações de Tratamento de Esgoto e até comercializando as sobras. 

De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS, 2016 

administrado pelo Governo Federal no âmbito da Secretaria Nacional de Saneamento 

Ambiental (SNSA) do Ministério das Cidades (MCID), o volume de esgoto tratado no Brasil, 

no ano de 2013 corresponde a 3.562.840,00 x1.000 m³ (três milhões, quinhentos e sessenta e 

dois mil, oitocentos e quarenta mil metros cúbicos).  

O saneamento básico no Brasil teve início no ano de 1620 quando se iniciaram as 

obras do aqueduto do Rio Carioca para abastecimento do Rio de Janeiro. Essa obra, iniciativa 

de Aires Saldanha, tinha 270 metros de comprimento e 18 de altura e foi concluída somente em 

1723, quando foi entregue à população como sendo o primeiro sistema de abastecimento de 

água no país. Entretanto, deve-se considerar, o primeiro registro de saneamento em 1561 

quando Estácio de Sá mandou escavar o primeiro poço para abastecer o Rio de Janeiro25. 

Conforme Augusto Neves Dal Pozzo, nem sempre o Brasil se preocupou com o 

saneamento básico: 

 

No Brasil, durante os séculos XVI, XVII, XVIII e a primeira metade do século XIX, 
o poder público esteve ausente nas questões sanitárias, visto que a Portugal só 
interessava a exploração colonial. A história do saneamento básico em nosso país 
confunde-se com o aparecimento e formação das cidades. No início do século XIX, o 
abastecimento público de água passou a ser realizado através de coleta em bicas e 
fontes, nos povoados que então se formavam, restando a cada vila a responsabilidade 
pela captação e a distribuição da água. A remoção de dejetos e de lixo era tratada de 
forma individualizada pelas famílias. 
A chegada da família real no Rio de Janeiro gerou um considerável crescimento 
populacional, aumentando a demanda por abastecimento d’água e eliminação de 
detritos. Deu-se, então, início à implantação de uma infraestrutura mínima, com a 
execução de obras de abastecimento de água à população. (POZZO, 2011, p. 6) 
 
 

A história do saneamento básico no Brasil se confunde com a própria história do 

país. Isso porque a partir do descobrimento em 1500 o país passou a ser explorado por Portugal 

que, além das ações próprias do seu interesse, influenciaram sobremaneira os povos que aqui 

já viviam e aqueles que eram trazidos, como as pessoas escravizadas e os trabalhadores dos 

diversos países. 

                                                           
25 EOS, 2018. Disponível em: <http://www.eosconsultores.com.br/historia-saneamento-basico-e-tratamento-de-
agua-e-esgoto/> Acesso em: 19 maio 2018.  
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Com o passar do tempo, a sociedade brasileira foi se formando e os costumes 

portugueses, inclusive no que diz respeito ao saneamento básico, foram impregnando o 

comportamento nacional. Entretanto, conforme Adriana Camatta, alguns cuidados já existiam 

desde o período pré-colonial, quando os povos originários já se preocupavam com o acúmulo 

da água e disposição de resíduos. Entretanto, a pesquisadora afirma que essa prática indígena 

ainda não caracterizava saneamento básico:  

 

Na verdade, antes da chegada dos europeus ao continente, o Brasil era povoado pelos 
indígenas, que estabeleciam relações com o meio ambiente, viviam em comunidades 
nômades e se deslocavam de acordo com suas necessidades de alimento e água. 
Em relação aos dejetos, a preocupação se voltava para a delimitação de áreas 
destinadas às necessidades fisiológicas e, posteriormente, para a deposição dos 
detritos. Essas medidas ainda eram muito incipientes e precárias e se desenvolviam 
de forma individualizada, o que não se pode considerar saneamento. (CAMATTA, 
2015, p. 16) 
 
 

Não obstante a opinião contrária, entendo que a prática indígena, embora 

rudimentar, de escolher o local para disposição dos dejetos e o armazenamento de água em local 

apropriado, constituem, sim, práticas que podem ser consideradas como os primeiros passos do 

saneamento básico no Brasil. 

Como explicitado alhures, a palavra saneamento deve ser entendida como todo 

procedimento que visa tornar higiênico, salubrificar, remediar, tornar habitável, etc. Assim 

sendo, os comportamentos das comunidades originárias que visavam higienizar o seu ambiente 

de vida devem ser consideradas como ações típicas de saneamento básico. Há que se considerar, 

todavia, que, embora essas ações fossem bastante simplistas, isso não descaracteriza o seu 

caráter de saneamento, inclusive porque elas eram o possível para a época. 

Esse entendimento é corroborado por Buff, conforme a seguir: 

 
As comunidades indígenas já se preocupavam com o saneamento. 
Para o seu consumo, os indígenas armazenavam a água em talhas de barro e argila 
ou até mesmo em caçambas de pedra. 
Com os dejetos, também havia um cuidado especial, haja vista que delimitavam 
áreas usadas para as necessidades fisiológicas e para disposição de detritos. (BUFF, 
2010, p. 77) 
 

Conforme salientam Buff (2010) e Camatta (2015), o saneamento básico no Brasil 

pode ser dividido em cinco fases: a primeira delas é o período colonial. A segunda é o período 

compreendido entre meados do século XIX ao início do século XX. A terceira fase é 

identificada pelas mudanças de pensamento e postura do governo e da população sobre o 

saneamento básico, ocorridas no início do século XX. Já a quarta fase é situada historicamente 

a partir dos anos 40 do século XX. Por fim, a quinta fase da evolução do saneamento básico no 
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Brasil pode ser verificada no governo de Juscelino Kubitschek, em que pretendia-se fazer 50 

anos em 5, inclusive nas ações relacionadas ao saneamento básico. Buff (2010) entende que há 

também uma outra fase do saneamento básico no Brasil, que se iniciou na década de 70 e 

permanece até os dias atuais.  

Nesta pesquisa, por questões didáticas, entende-se por bem classificar esses 

momentos do saneamento básico em três grandes fases, ou períodos, quais sejam: Colonial, 

Imperial e República.  

 

 

3.1.1 Fase Colonial 

 

 

Na Fase Colonial, que compreende o período da invasão e conquista portuguesa até 

a independência do Brasil (1500 a 1822) a preocupação com o saneamento básico era mais 

individual do que pública, principalmente antes da chegada da família real em 1808. Nesse 

período, as pessoas que tinham melhores condições financeiras e conhecimento sobre a 

importância do saneamento básico, adotavam seus cuidados utilizando, principalmente, mão de 

obra de pessoas escravizadas para levar água até suas casas, bem como, retirar os dejetos 

humanos e demais resíduos das suas residências. Todavia, desde o século XVI já havia 

preocupação do poder público com o saneamento. 

Em razão dessa preocupação, Estácio de Sá, no ano de 1561, mandou escavar o 

primeiro poço artesiano para abastecer a cidade do Rio de Janeiro. Posteriormente, em 1723, o 

primeiro aqueduto foi concluído, após 50 (cinquenta) anos de trabalho, com objetivo de 

transportar água do rio Carioca à região que atualmente é conhecida como Arcos da Lapa. No 

estado de São Paulo, também no século XVIII, 1746, foram inauguradas as primeiras linhas 

adutoras para os conventos de Santa Tereza e Luz. E, em 1744, inaugurado o primeiro chafariz 

na capital paulista (BARROS, 2014). 

Entretanto, indubitável é que com a chegada da família real em 1808 e abertura dos 

portos em 1810 é que o saneamento básico no Brasil, mais precisamente na cidade do Rio de 

Janeiro, tomou contornos mais definitivos. 

A chegada da família real ao Brasil, mais especificamente ao Rio de Janeiro, causou 

grande revolução, e não poderia deixar de ser. Isso porque, a cidade não apresentava estrutura 

capaz de receber os integrantes da coroa portuguesa uma vez que o país era tratado apenas como 
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colônia de exploração. Logo, não tinha as condições mínimas de receber a realeza e dar-lhe os 

confortos oferecidos pelos palácios europeus. 

Assim sendo, houve imperiosa necessidade de adequar toda estrutura de saúde, 

arquitetura, cultura, artes e costumes às tradições dessa família. Portanto, essas áreas 

forçosamente mudaram para melhor. Todavia, essa mudança não atingia toda a população, mas 

somente a elite que frequentava a vida na corte. 

Com isso, em apenas 14 anos, 1808 a 1822, a área da cidade triplicou de tamanho 

com a criação de bairros novos. E, com isso, a população cresceu 30%. Todavia, há, também, 

lamentáveis fatos, como o crescimento do número de pessoas escravizadas, que passou de 

12.000 para 36.182 (GOMES, 2007). 

Para melhoria das instalações urbanas, inclusive toda arquitetura, as reformas foram 

conduzidas pelo intendente Viana e inspiradas por dois médicos e conselheiros reais. Um deles, 

Domingos Ribeiro dos Guimarães Peixoto, cirurgião da câmara do rei, defendia um saneamento 

radical na cidade. A sua proposta compreendia não somente construir redes de esgotamento 

sanitário e redes de abastecimento de água, mas também demolição de morros, aterramento de 

pântanos e até mesmo a modificação de toda paisagem que implicasse nocividade à saúde, ainda 

que estas fossem consideradas bonitas (GOMES, 2007). 

O historiador relembra, ainda, a impressão que as autoridades estrangeiras tinham 

ao chegar ao Brasil. Muitas dessas autoridades reconhecem em cartas a situação calamitosa do 

saneamento brasileiro. Muitos diziam que observando do mar, a cidade do Rio de Janeiro era 

bonita e integrada ao esplendor da natureza. Todavia, quando se aproximavam percebiam a 

brusca mudança que se apresentava, pois, os problemas mais banais se apresentavam como 

grandes perturbações. Era o caso das umidades nas casas, sujeiras e falta de higiene dos 

habitantes locais.  

Alguns visitantes relatavam, inclusive, que à distância, as casas têm a mesma 

aparência de limpeza de muitas das boas residências inglesas. Porém, ao contato mais próximo, 

percebe-se exatamente o contrário e a boa impressão logo desaparece. Nota-se que não há 

limpeza, senão uma singela maquiagem sobre sujeira que ali habita, juntamente com a preguiça 

dos seus moradores. Também, severas críticas eram feitas às ruas que não tinham limpeza 

regular, eram sujas, mal organizadas e não apresentavam estruturas dignas de uma cidade com 

o mínimo de planejamento. (GOMES, 2007) 

Vê-se, portanto, que o cuidado com a saúde, mesmo pelas pessoas que dispunham 

de melhores condições financeiras, não era uma prática no Brasil Colônia. A população não 

tinha o hábito de higienizar o próprio local onde vivia, conforme relatado pelo historiador, e, 
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muito menos, o local onde lançava os dejetos humanos. Não havia nenhum tipo de redes 

coletoras de esgoto ou sequer um local adequado para disposição final dos mesmos. Nesse 

sentido o referido historiador prossegue dizendo que: 

 

A limpeza da cidade estava toda confiada aos urubus”, escreveu o historiador Oliveira 
Lima. Alexander Caldcleugh, um estrangeiro que viajou pelo Brasil entre 1819 e 
1821, ficou impressionado com o número de ratos que infestavam a cidade e seus 
arredores. “Muitas das melhores casas estão de tal forma repletas deles que durante 
um jantar não é incomum vê-los passeando pela sala”, afirmou. Devido à pouca 
profundidade do lençol freático, a construção de fossas sanitárias era proibida. A urina 
e as fezes dos moradores, recolhidas durante a noite, eram transportadas de manhã 
para serem despejadas no mar por escravos que carregavam grandes tonéis de esgoto 
nas costas. Durante o percurso, parte do conteúdo desses toneis de esgoto, repleto de 
amônia e ureia, caía sobre a pele e, com o passar do tempo, deixava listras brancas 
sobre suas costas negras. Por isso, esses escravos eram conhecidos como “tigres”. 
(GOMES, 2007, p. 140). 
 

Assim, verificamos que a chegada da família real ao Brasil foi um marco 

considerável na história do saneamento básico do país. Isso porque, a partir dessa data o 

governo começou a praticar ações que visavam melhorar a qualidade da saúde básica da 

população. E, conhecedora dos graves impactos causados por um saneamento inadequado, a 

corte não teve alternativas senão iniciar os procedimentos mais básicos, desde aterrar pântanos, 

organizar o abastecimento de água e comida, coletar o lixo e o esgoto, calçar e iluminar as ruas, 

construir estradas, pontes aquedutos, fontes, passeios e praças, além de fiscalizar as condições 

sanitárias dos depósitos das pessoas escravizadas. (GOMES, 2007).  

 

3.1.2 Fase Imperial 

 

 

Esta fase compreende o período em que o Brasil se tornou independente de 

Portugal, em 1822, até 1889 quando foi proclamada a República. Nesse período, o saneamento 

básico, embora precário, despertava interesse das províncias e das companhias estrangeiras que 

buscavam o lucro nesse setor.  

As companhias estrangeiras, principalmente inglesas, foram as primeiras a assumir 

concessões de saneamento básico no Brasil, no final do século XIX, quando se iniciou a 

organização desses serviços no país, especialmente nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e 

Porto Alegre. Em São Paulo, foi construído o primeiro sistema de abastecimento de água 

encanada nos anos de 1857 a 1877. Em Porto Alegre em 1861 e no Rio de Janeiro, 1876, que 

inaugurou a primeira Estação de Tratamento de Água, em nível mundial (BARROS,2014). 
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Todas essas obras foram públicas, financiadas pelos governos dos estados após 

celebração de contratos com empresas particulares. 

Todavia, esses sistemas de abastecimento de água estavam longe de atender toda a 

população onde estavam localizados, pois, o custo do serviço não era baixo e somente as 

pessoas com alto poder aquisitivo tinham acesso aos mesmos. Portanto, a grande maioria da 

população ficava de fora, ou seja: os trabalhadores em geral e, principalmente, as pessoas 

escravizadas. 

Nesse período imperial, assim como na fase colonial, tão grave como a falta de 

infraestrutura de saneamento básico eram os hábitos da população que, em sua maioria, 

desprezava os cuidados mínimos de higiene, desde o consumo até a destinação final dos 

resíduos gerados em suas atividades cotidianas, sendo vista por muitos historiadores como um 

problema crônico (GOMES, 2007). 

Todavia, foi neste período que os sistemas de abastecimento de água no Brasil 

começaram a tomar forma. Passou-se, então, a utilizar conhecimentos e estruturas mais 

modernos e, ao mesmo tempo, abandonar as práticas rudimentares ainda existentes. O 

transporte de água por carroças puxadas por burros e os tonéis de dejetos foram, aos poucos, 

sendo substituídos por encanamentos de água e de esgoto sanitário. Nesse sentido, as capitais 

dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, foram as pioneiras nos serviços 

de tratamento de água (BUFF, 2013). 

A fase imperial foi, portanto, marcada neste aspecto, pelo início das atividades de 

construção de infraestruturas sanitárias semelhantes às que conhecemos hoje. 

 

3.1.3 Fase da República 

 

 

República, que compreende o período de 1889 até os dias atuais, é 

indiscutivelmente a fase em que o saneamento básico no Brasil mais avançou. Isso, por muitas 

razões: a primeira delas, pode ser entendida como as próprias fases anteriormente listadas pois, 

na fase Colonial o Brasil era visto apenas como um local de exploração em que não existia 

nenhum interesse em fazer desta terra um lugar digno de se viver. Na segunda fase, o Império, 

que é a mais curta, compreendendo menos que sete décadas, há o início da preocupação com o 

saneamento básico, tentando melhorar a condição de vida da população, especialmente a mais 

rica. 
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Nesta fase, o saneamento ainda estava bastante atrasado. As pessoas não muito se 

preocupavam com banheiros, água potável ou esgotamento sanitário. Tanto assim, que chama 

negativamente a atenção de Rui Barbosa, que manifesta seu espanto ao tomar conhecimento da 

existência de estalagem de 69 cômodos e apenas um banheiro, habitando 247 (duzentas e 

quarenta e sete) pessoas. E, ainda, casas com 49 (quarenta e nove) ou 193 (cento e noventa e 

três) pessoas, porém sem nenhum banheiro (BARBOSA, 1919, p. 20) 

Na fase da República, além do interesse governamental e da própria população em 

melhorar as condições de vida, houve considerável interesse internacional, tanto em explorar 

os serviços de saneamento básico no Brasil como em expandir suas empresas para este 

território. Aliado a isso, houve evolução brasileira nas relações internacionais, assinando 

tratados e acordos que objetivavam a melhoria das condições sanitárias populacional e 

desenvolvimento de tecnologias que propiciavam o mesmo objetivo. 

Outros aspectos econômicos e sociais, como o êxodo rural, a maior intervenção do 

estado na economia, o desenvolvimento industrial e outros, influenciaram, também, a exigência 

de resposta rápida aos problemas do saneamento básico no país. Com isso, houve aumento da 

demanda por serviços de saneamento básico e, consequentemente, a comercialização desse 

serviço tornou-se um negócio atrativo. Então, o governo criou as autarquias e instituiu 

mecanismos para financiar os serviços sanitários, principalmente abastecimento de água. 

Nesta fase republicana, há que se destacar a exigência de instrumentos normativos 

regulamentadores das ações governamentais direcionadas às políticas de saneamento básico no 

país. Esses instrumentos são as Constituições, Leis e Decretos tanto Federais quanto Estaduais. 

Nesta pesquisa, tendo em vista o seu objetivo, atêm-se aos instrumentos normativos federais. 

 

 

3.1.4 Saneamento Básico nas Constituições Federais do Brasil 

 

 

A Constituição de 1934 fala da água ao dizer em seu artigo 5.º, inciso XIX, alínea 

j, que compete privativamente à União legislar sobre bens do domínio federal, riquezas do 

subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia hidrelétrica, florestas, caça e pescas e a sua 

exploração. Entretanto, embora fale sobre exploração da água, ainda não é a Constituição que 

vai inaugurar o tema do saneamento básico no Brasil. Esta regulamentação foi repetida na 

Constituição Federal de 1937, que acrescentou aos estados a competência concorrente para 

legislar sobre o tema. 
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A Constituição de 1946, de forma tímida, fez breve remissão às instalações 

sanitárias em seu artigo 15, §6.º ao dizer sobre quais impostos competiria à União Decretar e 

que pelo menos metade da importância entregue aos municípios deveria ser aplicada em 

melhorias para a população rural, inclusive em suas condições sanitárias. 

Somente a Constituição Federal de 1988 é que tratou enfaticamente do saneamento 

básico, principalmente destacando o meio ambiente ecologicamente equilibrado, como direito 

de todos, em seu artigo 225. 

Durante esse período, 1934 a 1988, o saneamento básico foi tratado em legislações 

ordinárias federais, estaduais e municipais, mas apenas algumas delas merecem o devido 

destaque devido à sua abrangência e relevância. 

O Decreto-Lei 248/67, por exemplo, instituiu a Política Nacional de Saneamento 

Básico e criou o Conselho Nacional de Saneamento Básico, tendo sido revogado pela Lei 

5.318/67 que instituiu a Política Nacional de Saneamento e criou o Conselho Nacional de 

Saneamento. Ambas apresentavam texto muito semelhantes que definiam a Política Nacional 

de Saneamento compreendendo abastecimento de água, sua fluoretação e destinação de dejetos; 

esgotos pluviais e drenagem; controle da poluição ambiental, inclusive lixo; controle das 

modificações artificiais das massas de água; e controle de inundações e de erosões. 

 No ano de 2004 o Decreto 10.294 criou o Grupo de Trabalho Interministerial com 

a finalidade de analisar e consolidar as contribuições da sociedade ao anteprojeto de lei que 

estabelece diretrizes para os serviços públicos de saneamento básico e a Política Nacional de 

Saneamento Ambiental – PNSA. 

Esse Grupo de Trabalho foi composto por representantes dos seguintes órgãos: 

Ministério das Cidades, Casa Civil da Presidência da República, Ministério da Justiça, 

Ministério da Fazenda, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do 

Turismo, Ministério da Integração Nacional, Secretaria de Coordenação Política e Assuntos 

Institucionais da Presidência da República, Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e Fundação Nacional de Saúde – FUNASA. 

Esse grupo trabalhou por três anos em todo o território nacional, realizou audiências 

públicas, ouviu propostas da sociedade civil e apresentou o Projeto de Lei que após aprovado 

pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República, tornou-se a Lei Federal 

11.445/07, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico no Brasil. 
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3.1.5 Legislação Federal Brasileira Sobre Saneamento Básico 

 

 

A legislação brasileira vem evoluindo com o passar dos anos no que diz respeito ao 

saneamento básico. Até a Constituição de 1988, a legislação nacional preocupava-se 

basicamente em criar ou instituir planos de saneamento básico direcionados a localidades 

específicas, liberação de verbas para investimentos no setor ou pequenas regulamentações. 

Muitas Leis Ordinárias Federais foram sancionadas e Decretos editados dessa forma, pois, 

anteriormente à Constituição Federal de 1988, a responsabilidade pelo saneamento básico no 

Brasil ainda era da União. Assim sendo, tanto liberação de verbas, estabelecimento de planos, 

regulamentação de áreas, etc., não cabia aos municípios ou aos estados, mas somente à União. 

Nesse ínterim, foram editados diversos instrumentos Normativos Federais, entre 

Leis, Decretos, Decretos Leis e Decretos Não Numerados, que abordam o relevante tema 

saneamento básico. É o caso, por exemplo, da Lei 2.234 de 14/06/1954 que estabelece planos 

de saneamento municipal ou regional; a lei 6.528 de 11/05/1978 que dispõe sobre tarifas dos 

serviços públicos de saneamento básico; a lei 5.318 de 29/06/1967 que institui a Política 

Nacional de Saneamento Básico e cria o Conselho Nacional de Saneamento; e a lei 5.192 e 

5.103 de 20/12/1966 e 02/09/1966, respectivamente, que dispõem sobre o Departamento 

Nacional de Obras de Saneamento. 

Mais recentemente, foi criada a Agência Nacional de Águas – ANA, que é uma 

agência reguladora vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e dedica-se a fazer cumprir os 

objetivos e diretrizes da Lei das Águas do Brasil, lei 9.433/97 (implantou a Política Nacional 

de Recursos Hídricos e estabeleceu Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico), seguindo, 

para isso, basicamente as ações de regulamentação, monitoramento, aplicação da lei e 

planejamento (BRASIL, 2018). 

Também, foram editados Decretos federais com o objetivo de dar efetividade ao 

saneamento básico no Brasil, como é o caso do Código das Águas, instituído pelo Decreto 

24.643 de 10/07/1934 e o Decreto. E, ainda, Estatuto das Cidades, instituído pela Lei Federal 

10.257 de 10 de julho de 2001. 

No anexo 1, listam-se todos os instrumentos normativos federais relacionados ao 

saneamento básico, editados no Brasil. 
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3.1.6 Comentários à Lei Federal 11.445/07 

 

 

Antes mesmo da promulgação da Lei Federal 11.445/07 já se buscavam soluções 

para o problema da falta de saneamento básico no Brasil, especialmente destinação final do 

esgoto. Todavia, as medidas adotadas não eram eficientes, pois visavam apenas afastar o esgoto 

do meio urbano, lançando-o sem nenhum tratamento nos rios e mares, ou em fossas e 

sumidouros o que também poluía os lençóis freáticos. 

Com o crescimento desordenado da população, especialmente o êxodo rural e o 

aumento das favelas, surge a necessidade de tratar o problema com mais contundência, levando-

o para discussões no âmbito do poder legislativo e executivo federais, colocando-o nas pautas 

permanentes dos Ministério das Cidades e da Infraestrutura, além da constante discussão nas 

Casas Legislativas, até que fosse sancionada a Lei 11.445/07, que regulamenta o saneamento 

básico no Brasil. 

Assim sendo, o saneamento básico é definido pela Lei Federal 11.445/07 como 

sendo o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de 

água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e 

manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas. Os 

titulares dos serviços de saneamento deverão formular as respectivas políticas públicas de 

saneamento básico e poderão delegar a organização, regulação, fiscalização e até mesmo a 

prestação desses serviços. 

Além desse conceito estabelecido pela Lei 11.445/07, há outros mais abrangentes 

ou mais sintetizados. A Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, por exemplo, define 

saneamento básico da seguinte forma: 

Saneamento Ambiental 
É o conjunto de ações socioeconômicas que têm por objetivo alcançar níveis de 
Salubridade Ambiental, por meio de abastecimento de água potável, coleta e 
disposição sanitária de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, promoção da disciplina 
sanitária de uso do solo, drenagem urbana, controle de doenças transmissíveis e 
demais serviços e obras especializadas, com a finalidade de proteger e melhorar as 
condições de vida urbana e rural. (FUNASA, 2017, p. 3) 
 
 

Porém, neste trabalho adota-se o conceito positivado na mencionada Lei 11.445/07, 

não desprezando os demais, devido à sua importância. Mas, devido à delimitação necessária ao 

tema, entendemos ser desnecessário prorrogarmos a análise conceitual. 
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Esta Lei 11.445/07 estabeleceu os princípios fundamentais do saneamento básico 

no Brasil; definiu a titularidade para exercício desses serviços e a possibilidade de delegação, 

regulação e fiscalização; regulamentou os parâmetros obrigatórios do planejamento; definiu as 

diretrizes de regulação; ditou os aspectos técnicos, econômicos e sociais que darão 

sustentabilidade à sua execução; e ainda criou a possibilidade de participação de órgãos 

colegiados no controle social. 

Com isso, ficou estabelecida a Política Federal de Saneamento Básico no Brasil 

tendo como diretrizes, dentre outras, a prioridade para ações que promovam a equidade social 

e territorial no acesso ao saneamento básico, a utilização de indicadores epidemiológicos e de 

desenvolvimento social no planejamento, implantação e avaliação das suas ações de 

saneamento básico, melhoria da qualidade de vida e das condições ambientais e de saúde 

pública. 

A prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverá ser feita por 

entidade que integre a administração pública do titular, salvo quando for celebrado contrato 

para esse fim, vedando-se convênios, termos de parceria ou outros instrumentos de natureza 

precária. Porém, excetuam-se os serviços públicos de saneamento básico cuja prestação o poder 

público autorizar para usuários organizados em cooperativas ou associações, limitando-se a 

determinado condomínio ou localidade de pequeno porte predominantemente ocupada por 

população de baixa renda, onde outras formas de prestação apresentem custos de operação e 

manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários. Também se excetuam 

os convênios e outros atos de delegação celebrados até o dia 06 de abril de 2005. 

Determina que os serviços de saneamento básico serão prestados com base nos 

princípios da universalização do acesso, integralidade, abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana, manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde 

pública e à proteção do meio ambiente; disponibilidade em todas as áreas urbanas de serviços 

de drenagem e manejo de águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva, adoção de métodos, 

técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais; articulação com as 

políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua 

erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social 

voltadas para a melhoria da qualidade de vida para as quais o saneamento básico seja fator 

determinante. 

Também tem como princípio fundamental a eficiência e sustentabilidade 

econômica; utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos 

usuários e a adoção de soluções graduais progressivas; transparência das ações, baseada em 



70 
 

sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados; controle social; segurança, 

qualidade e regularidade; integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos 

recursos hídricos; e adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água. 

Os serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, nos termos 

da Lei 11.445/07, são compostos pelas atividades de coleta, transbordo e transporte dos 

resíduos; triagem para fins de reuso, reciclagem, tratamento, compostagem ou disposição final; 

e varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos. 

A Lei Federal 11.445/07, de 05 de janeiro de 2007, foi criada com o objetivo 

primordial de proporcionar a universalização do saneamento básico à população brasileira. Por 

isso, em seu preâmbulo dizia que ela estabelecia as diretrizes nacionais para o saneamento 

básico, além de modificar as leis 6.766/79, 8036/90, 8666/93 e 8.987/95 e revoga a lei 6.528/78. 

Todavia, a partir da edição da Medida Provisória número 844 de 06/07/2018, o referido 

preâmbulo passou a expor que, além das referidas diretrizes, cria o Comitê Interministerial de 

Saneamento Básico. 

Assim sendo, esta Lei 11.445/2007 instituiu as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico e sua devida prestação, conforme a previsão descrita no artigo 21 da CF/88. 

Assim dispõe o artigo em seu inciso XX: compete à União “instituir diretrizes para o 

desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos”. No 

mesmo sentido, o artigo 23, IX, dispõe sobre a competência comum da União e dos entes 

federados em “promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico”. (BRASIL, 1988). 

O capítulo I da Lei 11.445/07, além de conceituar o saneamento básico e todos os 

serviços administrativos e operacionais que compreendem sua estrutura, apresenta os princípios 

fundamentais que embasam a prestação desse serviço, quais sejam: universalização do acesso; 

integralidade, eficiência, sustentabilidade econômica, estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento 

e à tecnologia, transparência das ações, controle social, segurança, qualidade e regularidade, 

integração das infraestruturas e outros. 

Observe que o princípio da universalização do acesso ao saneamento básico é 

comum dentre os atributos dos direitos humanos fundamentais. Assim, percebe-se que o 

legislador já deu relevante importância a esse serviço ao entendê-lo como de necessidade 

universal, pois, embora seja atividade de valor econômico, há, também, a justa preocupação 

com a saúde e qualidade de vida da população. 
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Nesse ínterim, a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA 

institucionalizou como sua missão26 “assegurar à população os direitos humanos fundamentais 

de acesso à água potável em qualidade e quantidades suficientes, e vida em ambiente salubre 

nas cidades e no campo, segundo os princípios fundamentais na universalidade, equidade e 

integralidade”.  

O princípio da universalidade, definido no artigo 2.º, III, a Lei 11.445/07, com 

redação dada pela MP 844/18, vem ao encontro do disposto no Título I, Dos Princípios 

Fundamentais, da Constituição Federal do Brasil, em seus artigos 1.º, incisos II e III; 3.º incisos 

III e IV. A partir da leitura desses ditames constitucionais, percebe-se que a República 

Federativa do Brasil tem como fundamentos a cidadania e a dignidade da pessoa humana; e, 

como objetivos fundamentais, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais. 

Para concretização desses fundamentos e objetivos, indispensável que sejam 

levados os serviços de saneamento básico a toda população nacional, principalmente aquelas 

ocupantes das regiões com IDH mais baixo, pois, como explicitado no capítulo anterior, são as 

regiões mais carentes dos referidos serviços. Isso porque não há que falar em erradicação da 

pobreza quando a população não tem acesso ao mais básico dos serviços públicos, que é a 

eliminação das impurezas do ambiente habitado e fornecimento do principal alimento, água, 

com qualidade. 

Outro ponto relevante para se destacar é que o fundamento republicano que implica 

reduzir as desigualdades sociais e regionais, também só será concretizado quando o saneamento 

básico com qualidade chegar a todas as regiões do país, coadunando com o princípio da 

universalização do saneamento básico. Princípio esse que é, também, um dos sustentáculos dos 

direitos humanos e fundamentais. Nesse sentido, salienta Taiane Lobato de Castro: 

 
 
Nota-se ainda relação direta da universalização do acesso com o princípio da 
dignidade humana. Nesse sentido, imperioso ressaltar que para a existência digna e 
saudável da pessoa humana é essencial que o Estado assegure o mínimo para sua 
sobrevivência, de modo a tornar oportuno o desenvolvimento de todas as suas facetas: 
intelectual, psíquica, social e cultural. 
O abastecimento de água tratada, a coleta de dejetos líquidos e sólidos, o tratamento 
do esgoto sanitário e a limpeza urbana são catalisadores da vida digna, não permitindo 
a exclusão social. 
Infelizmente no Brasil, não é raro encontrar pessoas em situações de vulnerabilidade 
social, degradantes e até mesmo abaixo do nível mínimo de dignidade, é o caso dos 
moradores de palafitas, que são habitações muitas vezes construídas sobre esgoto a 

                                                           
26 BRASIL. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNIS. Disponível em: 
http://www.cidades.gov.br/saneamento-cidades. Acesso em: 23 out. 2018. 
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céu aberto, ou dos catadores de lixo que sobrevivem da procura de objetos nos 
depósitos – vários clandestinos – de lixo. (CASTRO, 2011, p. 8) 
 
 

No mesmo sentido, José Roberto Pimenta de Oliveira (2011) reconhece que “o 

saneamento constitui serviço público essencial à promoção e realização da dignidade da pessoa 

humana”. Assim, regular prestação desse serviço dará efetividade aos fundamentos da república 

e condicionará o cumprimento dos seus objetivos fundamentais, construindo uma sociedade 

livre, justa e solidária; garantindo o desenvolvimento nacional; erradicando a pobreza e a 

marginalização e reduzindo as desigualdades sociais e regionais e promovendo o bem de todos, 

sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

O capítulo II, que abrange os artigos 8.º ao 13 define a competência para o exercício 

da titularidade dos serviços de saneamento básico no âmbito nacional. 

Nos termos do artigo 8.º, a da lei sob comento, com redação dada pela MP 

844/2018, os municípios e do Distrito Federal são os titulares desses serviços no âmbito das 

suas respectivas áreas geográficas. Nesse ínterim, o legislador foi muito feliz ao finalizar grande 

discussão doutrinária e jurisprudência que pendia desde a Constituição Federal de 1988 sobre 

o possível conflito de competência entre municípios e estados. 

Quando a Constituição Federal (BRASIL, 1988) afirma no artigo 21, incisos IX e 

XX, respectivamente, que compete à União “elaborar e executar planos nacionais e regionais 

de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social” e “instituir diretrizes para 

o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transporte urbanos”, ela 

não está retirando dos estados e municípios a competência para legislar sobre o saneamento 

básico, principalmente porque em seu artigo 24, VI impôs à União, aos estados e ao DF o dever 

de legislar sobre a proteção do meio ambiente, conservação da natureza e defesa dos recursos 

naturais. Tudo isso alinha-se aos ditames do artigo 225 que impõe ao Poder Público, em todas 

as suas esferas, o dever de defender e preservar o meio ambiente. 

Importante destacar, ainda, que o artigo 220, IV da CF/88 prescreve que compete 

ao Sistema Único de Saúde – SUS, participar da formulação da política e da execução das ações 

de saneamento básico. E, no 198, define que as ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e descentralizada, com direção única em cada esfera do governo. Assim, 

percebe-se, também por essas razões, que os estados, municípios e o Distrito Federal, não foram 

excluídos, pela Constituição Federal de 1988, da elaboração e execução dos serviços públicos 

de saneamento básico. Nesse sentido, prescreve Petian: 
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O panorama geral da competência para legislar sobre saneamento básico, atribuída à 
União, pela Constituição da República, leva à conclusão de que, embora ela seja 
competente para instituir diretrizes gerais sobre saneamento, elaborar e executar 
planos de desenvolvimento econômico e social, e estabelecer regras gerais sobre a 
proteção do meio ambiente e a promoção da saúde, a sua competência encontra limites 
naquela atribuída aos Estados e aos Municípios. 
É assim, imperioso reconhecer que a competência da União, em matéria de 
saneamento, e no tocante à regulação e planejamento dos serviços, foi exercida pela 
edição da Lei n.º 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico. (PETIAN, 2011, p. 6) 

 
Há que se esclarecer, ainda, embora o artigo 25, §3.º da CF/88 tenha dado aos 

estados a competência para instituir Regiões Metropolitanas, isso não exclui dos municípios a 

titularidade dos serviços de saneamento básico quando estas são constituídas, conforme decisão 

do Supremo Tribunal Federal ao julgar as Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 

números 1842, 1843, 1826 e 1806. Nessa oportunidade, o STF entendeu que os serviços de 

saneamento são municipais e, no caso de regiões metropolitanas ou aglomerações de 

municípios constitucionalmente previstas, tais serviços não se transformam em estaduais.27 

Assim, a titularidade dos serviços de saneamento básico é dos Municípios e do 

Distrito Federal que deverão exercê-la, a partir da MP 844/2018, por meio de colegiado 

interfederativo, formado a partir da instituição de região metropolitana, aglomeração urbana ou 

microrregião, observando-se os ditames da Lei n.º 13.089/2015, que instituiu o Estatuto da 

Metrópole; ou por meio de instrumento de gestão associada, por meio de consórcios públicos 

ou de convênios de cooperação, nos termos dos parágrafos 1.º e 2.º, gestão associada. 

A Lei facultou aos municípios a celebração de contratos com entidades que não 

integrem a administração do titular, vedando-se instrumentos precários, tais como: convênios, 

parcerias, etc. Contudo, autorizou a execução desses serviços por cooperativas ou associações, 

quando se limitarem a determinado condomínio ou localidade de pequeno porte (art. 10, I, a). 

E, no capítulo III, regulamentou a prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento, 

estabelecendo suas regras e caracterizando-a por um único prestador de serviços para vários 

Municípios, contíguos ou não, uniformidade de fiscalização e regulação e compatibilidade de 

planejamento. 

                                                           
27 Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%281842.NUME.+OU+1842.ACMS.%2
9&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/hoeolw7.  
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%281843.NUME.+OU+1843.ACMS.%2
9&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/ybjq5p6v. 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%281826.NUME.+OU+1826.ACMS.%2
9&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/y7ywmjph. 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%281806.NUME.+OU+1806.ACMS.%2
9&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/y9aqghev. 
Acesso em: 31 out. 2018. 
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Assim sendo, é possível constatar em análise da festejada Lei do Saneamento 

Básico que ela está perfeitamente amoldada às demais normas jurídicas que visam à 

preservação e proteção do meio ambiente e, principalmente, à Constituição Federal. Dessa 

forma, indubitável é que o meio ambiente é um direito fundamental da pessoa humana, assim 

como o acesso ao saneamento básico adequado.  

Sobre o meio ambiente ser direito fundamental da pessoa humana, esclarece José 

Afonso da Silva (2005, p. 247) que “a proteção ambiental, abrangendo a preservação da 

natureza em todos os seus elementos essenciais à vida humana e à manutenção do equilíbrio 

ecológico, visa a tutelar a qualidade do meio ambiente em função da qualidade de vida, como 

uma forma de direito fundamental da pessoa humana” 

Tudo isso condiciona-nos a compreender que a Lei de Saneamento Básico é 

fundamental para o avanço das políticas públicas que condicionarão a preservação do meio 

ambiente equilibrado, bem como a universalização do acesso ao saneamento básico representa 

a concretização de uma das mais importantes políticas de manutenção da qualidade de vida e 

do meio ambiente e, por conseguinte, grande contribuição à efetivação dos direitos humanos 

fundamentais. 

Dessa forma, vê-se que o legislador elevou o serviço público de saneamento básico 

ao patamar constitucional de preservação do meio ambiente. E não poderia ser diferente, pois 

os serviços de abastecimento de água e destinação final dos resíduos sólidos e líquidos quando 

não controlados devidamente degradam sobremaneira o meio ambiente tanto na retirada da água 

para servir à população, quanto no lançamento de resíduos contaminados prejudicando os rios, 

lagos, solo, ar e, por consequência matando e impedindo a renovação das espécies animais e 

vegetais. 

Essa é, inclusive, a previsão expressa no inciso VI do artigo 3.º da lei 11.445/07 

que, ao estabelecer que os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base, 

dentre outros, do princípio fundamental da articulação com as políticas de desenvolvimento 

urbano e regional, de combate à pobreza e sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção 

da saúde, de recursos hídricos, destinadas à melhoria da qualidade de vida, para os quais o 

saneamento básico seja fator determinante. 

 

3.2 Panorama do Saneamento Básico no Brasil 

 

Anualmente a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, vinculada ao 

Ministério das Cidades, divulga o diagnóstico dos serviços de água e esgoto do Brasil. Esse 
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diagnóstico é baseado em informações prestadas pelos próprios agentes responsáveis pelos 

serviços em sua área de atuação; ou seja, empresas estaduais e municipais de saneamento 

básico, autarquias municipais, empresas privadas e as próprias prefeituras municipais. 

No Brasil, os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário são 

administrados por empresas estatais, particulares ou pelos próprios municípios. O sistema de 

coleta e tratamento de resíduos sólidos é feito por empresas municipais, pelo próprio município 

ou por empresas privadas. 

Em Minas Gerais, por exemplo, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – 

COPASA/MG é a responsável pelos serviços de água e esgoto na grande maioria das cidades 

do estado, inclusive na capital mineira. E a Superintendência de Limpeza Urbana – SLU é a 

autarquia responsável pela elaboração, controle e execução de programas voltados para a 

limpeza urbana na cidade Belo Horizonte. 

A seguir, lista-se importante resultado de pesquisa apresentada pelo SNIS 2016, 

publicado no ano de 2017, em âmbito federal, para abastecimento de água, coleta de esgoto e 

manejo de resíduos sólidos urbanos: 

 

Tabela 1 - Síntese do atendimento com redes de abastecimento de água no Brasil 

Número de Municípios no Brasil 5.553 

População do Brasil (IBGE 2017) 207.660.929 

Municípios analisados 5.172 

População dos municípios analisados 170,9 
milhões 

Percentual dos municípios analisados em relação ao total do país 92,9% 

Percentual dos municípios analisados em relação à população urbana do país 98,1% 
 

Extensão das redes 626.272 
quilômetros 

Ligações 55.053.274 

Economias residenciais ativas 56.733.555 

Consumo médio por habitante* 154,1 litros 
por dia 

Perda de água na distribuição 38,1% 

População total atendida com abastecimento de água nos municípios analisados 166.611.571 

Volume de água produzido no ano de 2016 15.909.568m³ 

Volume de água consumido no ano de 2016 9.890.927m³ 

* Na Região Nordeste do país essa média é de 112,5 litros por habitante ao dia. Enquanto que na região Sudeste ela é de 
179,7 litros por habitante ao dia. 
Fonte: Diagnóstico de Água e Esgoto SNIS (2016, p.1;14) 
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Tabela 2 - Síntese do atendimento com redes de esgoto no Brasil 

Número de Municípios no Brasil 5.553 

População do Brasil na data da pesquisa 207.660.929 

Municípios analisados 4.084 

População dos municípios analisados 162,1 
milhões 

Percentual dos municípios analisados em relação ao total do país 73,3% 

Percentual dos municípios analisados em relação à população urbana do país 93,1% 

Extensão das redes 303.089 
quilômetros 

Ligações 30,7 
milhões 

Economias residenciais ativas 34.222.491 

Índice de atendimento 59,7%* 

Índice do tratamento do esgoto gerado 44,9% 

Índice do tratamento do esgoto coletado 74,9% 

Volume de esgoto tratado 4,06 bilhões 
de m3 

População total atendida com esgotamento sanitário nos municípios analisados 103.846.957 

Quantidade de ligações de esgoto 30.686.088 

Quantidade de economias residenciais ativas 34.222.491 

Volume de esgoto coletado 5.473.895m³ 

Volume de esgoto tratado 4.055.844m³ 

* Este índice na Região Sudeste é de 83,2% 
Fonte: Diagnóstico de Água e Esgoto SNIS (2016, p.1;14) 

 

No ano de 2016, conforme Diagnóstico de Água e Esgoto SNIS, houve crescimento 

de 1,7 milhão de ligações na rede de água e a mesma quantidade na rede de esgoto, o que 

representa aumento de 3,1% e 5,9% respectivamente. Isso porque, como foi visto, o quantitativo 

de redes de esgoto é muito menor que o de redes de água. Entretanto, essa diferença tende a ser 

cada vez menor pois a Lei 11.445/07 determinou, em seu artigo 45, a obrigatoriedade de ligação 

de água e esgoto sempre que houver redes públicas disponíveis. 

Outro dado importante é que houve crescimento no volume de esgoto tratado 

correspondente a 6,6%, saltando de 3,81 para 4,06 bilhões de m³. Também houve redução no 

consumo de água que caiu 4,1 % em relação à média dos três anos anteriores (2013, 2014 e 

2015). 

Financeiramente, os serviços de água e esgoto movimentaram aproximadamente 

115,8 bilhões de reais no ano de 2016, referente a investimentos, receitas operacionais e 

despesas. Além disso, na prestação de serviços, a geração de empregos diretos alcançou 828 

mil empregados e indiretos 217 mil. E, ainda, outros 610,1 mil empregos foram gerados pelos 

investimentos (SNIS, 2016, p.1). 
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Embora haja considerável crescimento na prestação dos serviços, há que se registrar o 

fato das desigualdades regionais serem perceptíveis nesse aspecto. Por isso, serão apresentados 

dados que demonstrarão claramente que as regiões brasileiras com menor Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH, são também as que apresentam menores índices de 

atendimento dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamentos sanitário. Nas 

figuras 1 e 2, a seguir, são apresentados os índices médios de atendimento urbano por redes de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário, por Unidades da Federação. 

 

Figura 1- Índice médio de atendimento urbano por redes públicas de abastecimento de água. 

 
Fonte: Diagnóstico de Água e Esgoto 2016 – SNIS. Pág. 28. 
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Figura 2 - Índice médio de atendimento urbano por redes públicas de esgotamento sanitário. 

 
Fonte: Diagnóstico de Água e Esgoto 2016 – SNIS.p. 31. 

 

Percebe-se, em análise da figura 1, que os estados que apresentam menor índice de 

atendimento com os serviços públicos de abastecimento de água são Amapá, Pará, Rondônia, 

Acre e Maranhão. De acordo com a mesma pesquisa, os estados do Maranhão, Acre e Pará 

possuem índice médio de atendimento urbano com rede coletora de esgoto entre 10 e 20%. Já 

nos estados do Amapá e Rondônia, esse índice está abaixo de 10%. 

Esses mesmos estados, conforme pesquisa realizada pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, ocupam as últimas posições no ranking do Índice 

de Desenvolvimento Humano – IDH, publicado no ano de 2010: 
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Tabela 3- Ranking do IDH Médio as Unidades da Federação do Brasil. 

Ranking 

IDHM 2010 

Unidade  

da Federação 

IDHM 

2010 

 Ranking 

IDHM 2010 

Unidade da 

Federação 

IDHM 2010 

1.º Distrito Federal 0,824  15.º Rondônia 0,690 

2.º São Paulo 0,783  16.º Rio Grande 

do Norte 

0,684 

3.° Santa Catarina 0,774  17.° Ceará 0,682 

4.° Rio de janeiro 0,761  18.° Amazonas 0,674 

5.° Paraná 0,749  19.° Pernambuco 0,673 

6.° Rio Grande do Sul 0,746  20.° Sergipe 0,665 

7.° Espírito Santo 0,740  21.° Acre 0,663 

8.° Goiás 0,735  22.° Bahia 0,660 

9.° Minas Gerais 0,731  23.° Paraíba 0,658 

10.° Mato Grosso do Sul 0,729  24.° Piauí 0,646 

11.° Mato Grosso 0,725  25.° Pará 0,646 

12.° Amapá    0,708      26.° Maranhão 0,639 

13.° Roraima 0,707        27° Alagoas 0,631 

14.° Tocantins 0,699         

Fonte: PNUD Brasil. 201028 

 

Essa mesma pesquisa colocou o Brasil com IDHM médio de 0,755. Observe-se que 

esses cinco estados da Federação têm índices inferiores à média nacional. Os investimentos em 

saneamento básico são importantíssimos para elevação do IDH, haja vista que o aumento de 

recursos financeiros em determinada região, influenciam positivamente outras áreas, inclusive 

com geração de emprego e aumento da renda, fazendo com que a população obtenha melhores 

resultados nas mais variadas áreas analisadas pela ONU para quantificar o IDH. 

Logo adiante, neste mesmo trabalho, mostra-se o panorama do saneamento básico 

nos cinco estados que apresentam os piores e nos cinco que apresentam os melhores índices de 

abastecimento de água e coleta de esgoto, objetivando demonstrar o quanto isso afeta na saúde 

da população, que indubitavelmente é um direito fundamental que só pode ser assegurado com 

o adequado saneamento básico. 

Sobre o serviço público de coleta de resíduos sólidos urbanos, opta-se por trabalhar 

separadamente dos demais em razão das suas particularidades, principalmente no que diz 

respeito aos prestadores, custos e, principalmente, dificuldade de se mensurar adequadamente 

a cobrança, uma vez que, sem esta, fica impossibilitada a prestação do serviço. 

                                                           
28 http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idh-global.html. Acesso em: 29 jul.2018. 
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Conforme Diagnóstico de Resíduos Sólidos Urbanos do SNIS (2016), cerca de 77% 

dos municípios brasileiros que arrecadam alguma receita com estes serviços, auferem valores 

que não ultrapassam a metade de suas despesas com o conjunto de atividades necessárias para 

o manejo dos resíduos sólidos e limpeza urbana. 

Essa é, indubitavelmente, a grande dificuldade que o setor encontra uma vez que, 

se os valores arrecadados não são suficientes para cobrir as despesas não há que se cogitar a 

possibilidade de lucros e, assim sendo, não atrairá a iniciativa privada para esses municípios. 

Importante salientar que esses municípios que não apresentam arrecadação 

suficiente para cobrir as despesas do setor, são pequenos, com população de pouca renda e 

localizados em regiões com baixo desenvolvimento humano e quase que nenhum poder 

atrativo, industrialmente falando. Assim, percebe-se que há necessidade de investimento do 

setor público para solução do problema, uma vez que o capital privado jamais se interessará em 

aplicar recursos em regiões que não lhe permitirão retorno. Assim sendo, uma boa alternativa 

para prestação desse serviço seria a formação de consórcios intermunicipais. 

Dentre os 3.670 municípios que responderam ao SNIS no ano de 2016, apurou-se 

que 1.160 têm resultado de “autossuficiência”, representando 32% da amostra. Os outros 2.510, 

ou não cobram ou não têm resultados de “autossuficiência” (SNIS, 2016, p. 120). 
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Tabela 4 - Manejo de resíduos sólidos no Brasil 
 

Número de Municípios no Brasil 5.553 
População do Brasil na data da pesquisa 207.660.929 
Municípios analisados 3.670 
População dos municípios analisados 143,3 milhões 
Percentual dos municípios analisados em relação ao total do país 65,9% 
Percentual dos municípios analisados em relação à população urbana do 
país 

84,0% 

Índice de atendimento 98,6%29 
Massa coletada de resíduos domiciliares e públicos 49,5 milhões de toneladas30 

Disposição final em aterros sanitários31 59% 
Disposição final em aterros controlados 9,6% 
Disposição final em lixões  10,3% 
Disposição final em unidades de triagem e de compostagem 3,4% 
Sem informação da disposição final 17,7% 
Massa per capta coletada 13,6 kg/hab/ano 
Despesa média R$107,00 por habitante/ano32 
População total atendida com esgotamento sanitário nos municípios 
analisados 

103.846.957 

Quantidade de ligações de esgoto 30.686.088 
Quantidade de economias residenciais ativas 34.222.491 
Volume de esgoto coletado 5.473.895m³ 
Volume de esgoto tratado 4.055.844m³ 

    Fonte: SNIS, 2016 

 

Dentre os resíduos sólidos urbanos, há que considerar as suas especificidades, 

conforme origem, ou seja: domiciliar, industrial, público ou hospitalar. Outro fator importante 

a considerar são as formas como os resíduos sólidos urbanos gerados pela população são 

dispostos. Isso porque há resíduos que não podem ser dispostos juntamente com outros, devido 

aos altos riscos de contaminação, como é o caso dos resíduos de serviços de saúde, que precisam 

ser manuseados, acondicionados, transportados e dispostos no ambiente adequado. Situação 

similar ocorre com todos os resíduos de alta periculosidade. 

Embora a legislação exija disposição adequada dos resíduos sólidos urbanos, muitas 

vezes os municípios não a cumprem e encontram soluções impróprias para este trabalho. É o 

caso dos lixões e das queimas que ainda existem em grande parte dos municípios brasileiros. 

Inclusive, os lixões, embora proibidos, são a principal forma de disposição de resíduos sólidos 

                                                           
29 Percentual refere-se aos municípios que participaram da pesquisa. 
30 Essa quantidade coletada quando relacionada à respectiva população urbana resulta valores extremos de massa 
coletada percapta de 0,85 a 0,90 kg/hab./dia para municípios com população até 250 mil habitantes e 0,93 a 1,03 
kg/hab./dia para os municípios com população acima do valor referido, ficando, o indicador médio para o país, em 
0,94 kg/hab/dia. Esses dados extrapolados para o país resultam um montante estimado de 58,9 milhões de toneladas 
de resíduos domiciliares e públicos coletados no ano ou 161,4 mil toneladas por dia (SNIS, 2016). 
31 O SNIS (2016) estima que 66,8% da massa total coletada no país seja disposta de forma adequada, em aterros 
sanitários. 
32 Excluindo-se São Paulo e Rio de Janeiro da análise, este indicador cai para R$90,00/habitante. Estes resultados 
partem do patamar médio de R$67,00 para municípios até 100 mil habitantes e chega a R$228,00 nos casos das 
duas maiores metrópoles brasileiras. Os municípios com população acima de 250 mil habitantes oneram os cofres 
públicos muito mais que os menores. 
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no Brasil, considerando a quantidade existente, não o volume recebido. Em seguida, são as 

Unidades de Triagens, Aterros Sanitários e Aterros Controlados. Na tabela a seguir, apresenta-

se o quantitativo de ambientes utilizados em cada estado da federação para disposição dos 

resíduos sólidos urbanos: 

 

Tabela 5 - Quantitativo dos ambientes utilizados em cada estado da federação para disposição 

final dos resíduos sólidos urbanos 

 
UF RCC

33 

ATT
34 

AC
35 

ARCC
36 

AI
37 

AS
38 

L39 O
40 

QFQT
41 

UTMA
42 

UC
43 

UMGP
44 

UT
45 

UTI
46 

UTR
47 

VERSS
48 

S/N
49 

AC 1 -- 2 0 -- 1 10 2 -- 1 1 -- 1 -- -- 1 -- 

AL -- -- 1 -- -- 3 37 -- -- -- -- -- 1 -- 5 -- 2 

AP -- -- 2 -- -- 1 5 -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- 

A

M 

-- -- 4 -- -- 1 24 -- -- -- -- 1 -- -- 3 -- -- 

BA 1 5 16 3 -- 21 196 1 -- 1 2 2 1 1 44 7 2 

CE -- -- 10 -- -- 7 96 5 -- -- 1 2 2 2 14 2 2 

DF -- -- 1 1 -- -- -- -- -- -- 2 -- 5 2 2 -- -- 

ES -- 2 17 2 -- 10 7 1 -- -- 1 -- 8 1 32 2 3 

GO -- 1 31 2 -- 23 117 2 1 -- 1 -- 2 2 20 2 -- 

M

A 

-- -- 5 -- -- 3 67 2 -- 2 2 -- 1  3 -- 1 

M

T 

-- -- 10 -- -- 8 52 2 -- -- 1 -- 1 1 7 4 1 

MS -- -- 7 6 -- 10 40  -- -- 1 -- 3 -- 21 3 -- 

M

G 

9 6 406 26 1 106 116 64 1 2 59 2 11 6 238 20 16 

PA -- -- 7 1 -- 3 51 1 1 -- -- -- 1  5 2 -- 

PB -- -- 2 1 -- 15 15 -- -- --  2  3 4 3 1 

PR 7 4 67 -- -- 165 62 2 -- 4 5 11 22 2 191 7 7 

PE -- -- 6 -- -- 12 67  -- -- 3 4 1 3 15 2 2 

PI -- 2 7 11 -- 3 76 5 -- -- -- 2 -- -- -- -- -- 

RJ 1 1 11 2 -- 20 22  -- 1 4 1 11 5 36 3 7 

RN -- -- 10 1 -- 5 70 4 -- -- -- 1 1  11 2 3 

RS 6 25 33 4 2 71 9 12 -- 5 5 3 27 2 122 3 22 

 25 46 655 60 3 488 113

9 

10

3 

3 16 88 32 99 30 773 63 69 

 

                                                           
33 Área de Reciclagem de RCC (Unidade Reciclagem Entulho). 
34 Área de Transbordo e Triagem de RCC e volumosos. 
35 Aterro Controlado. 
36 Aterro de Resíduos de Construção Civil. 
37 Aterro Industrial 
38 Aterro Sanitário. 
39 Lixão. 
40 Outra. 
41 Queima em forno de qualquer tipo. 
42 Unidade de tratamento por microondas ou autoclave.  
43 Unidade de compostagem (pátio ou usina). 
44 Unidade de manejo de galhadas e podas. 
45 Unidade de transbordo. 
46 Unidade de tratamento por incineração. 
47 Unidade de Triagem. 
48 Vala específica de Resíduos Sólidos de Saúde. 
49 Sem informação. 
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Tabela 5 - Continuação: Quantitativo dos ambientes utilizados em cada estado da federação 
para disposição final dos resíduos sólidos urbanos 

 
UF RCC

50 

ATT
51 

AC
52 

ARCC
53 

AI
54 

AS
55 

L56 O
57 

QFQT
58 

UTMA
59 

UC
60 

UMGP
61 

UT
62 

UTI
63 

UTR
64 

VERSS
65 

S/N
66 

RO 1 1 3 -- -- 4 25  1 -- -- -- -- -- 3 2 -- 

RR 1 -- -- -- -- -- 5 -- -- -- -- -- 1 -- -- 1 -- 

SC 5 5 7 2 -- 42 1 14 -- 1 3 3 5 2 59 2 5 

SP 19 22 124 28 2 306 12 96 -- 9 8 11 53 6 247 5 27 

SE -- -- 2 -- -- 1 38  -- -- -- -- 1 1 2 2 1 

TO -- -- 15 1 1 9 59 1 -- -- -- 1 1 -- 2 3 1 

TOTA

L 

51 74 806 91 6 850 1.27

9 

21

4 

4 26 99 47 160 39 1.086 78 103 

 

Percebe-se, pois, que, embora a legislação preveja três ambientes possíveis para 

destinação final adequada dos resíduos sólidos urbanos, no Brasil isso ainda é uma distante 

realidade para a sociedade brasileira, uma vez que os entes federativos ainda utilizam ambientes 

inadequados e, muitas vezes, improvisados para essa destinação. 

A seguir, abordam-se alguns dados específicos dos cinco estados que apresentam o 

menor IDH no Brasil, com o intuito de demonstrar que há real possibilidade de a falta de 

saneamento básico influenciar negativamente no resultado desse índice, uma vez que ele avalia 

o acesso da população aos serviços públicos essenciais, como é o caso deste.  

Apresentam-se, também, os resultados das pesquisas do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, para os anos de 1991, 2000 e 2010 no que diz respeito ao acesso 

aos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de resíduos 

sólidos urbanos. Cabe salientar que, conforme IBGE67, o próximo censo será realizado no ano 

                                                           
50 Área de Reciclagem de RCC (Unidade Reciclagem Entulho). 
51 Área de Transbordo e Triagem de RCC e volumosos. 
52 Aterro Controlado. 
53 Aterro de Resíduos de Construção Civil. 
54 Aterro Industrial 
55 Aterro Sanitário. 
56 Lixão. 
57 Outra. 
58 Queima em forno de qualquer tipo. 
59 Unidade de tratamento por micro-ondas ou autoclave.  
60 Unidade de compostagem (pátio ou usina). 
61 Unidade de manejo de galhadas e podas. 
62 Unidade de transbordo. 
63 Unidade de tratamento por incineração. 
64 Unidade de Triagem. 
65 Vala específica de Resíduos Sólidos de Saúde. 
66 Sem informação. 
67https://censo2020.ibge.gov.br/  

https://censo2020.ibge.gov.br/sobre.html 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/22827-censo-2020-censo4.html?=&t=sobre 
https://questionario2020.ibge.gov.br/Teste/Encerramento 
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de 2020. Portanto, embora já se tenha passado 08 (oito) anos da última pesquisa, ela ainda é a 

mais atual. 

 

 

3.2.1 Saneamento básico e IDH no estado do Maranhão 

 

 

O estado do Maranhão, que é o estado brasileiro que tem um dos mais baixos índices 

de saneamento básico no Brasil, apresenta, também, o segundo pior IDH nacional, 0,639, 

estando, portanto, muito abaixo da média do país que é 0,755. Uma das razões para tão baixos 

resultados é, indubitavelmente, o baixo investimento em saneamento básico.  

Embora o estado habite próximo de 3% da população nacional, os índices de 

investimentos em saneamento básico representam apenas 1% dos valores investidos no país, 

conforme dados do SNIS-2016: 

 

Tabela 6: Investimento em saneamento no estado do Maranhão no período de 2014 a 2016 

Fonte: SNIS, 2016, p.54. 

 

Outro fator importante a se considerar é que além de ter baixo investimento, há 

grande perda da água produzida pelas Estações de Tratamento de Água do estado que, conforme 

a própria Empresa, atinge índices de 63,8%68. O valor médio do índice de perdas no Brasil (na 

distribuição) é 38,1%. O Japão e Alemanha reduziram para 10%. Austrália e Nova Zelândia 

estão em patamar inferior a 10% (SNIS, 2016). 

A empresa responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário no estado é a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, que foi 

criada no ano de 1966, pelo o Decreto n.º 2.653, sob o regime de Sociedade de Economia Mista, 

com o objetivo de gerir a política de saneamento básico no estado do Maranhão. 

                                                           
68 O SNIS informa que: Em Diagnósticos anteriores, já foi discutida a oscilação dos índices da CAEMA/MG, 
que pode decorrer de falhas nos controles operacionais, gerando índices de perdas que não refletem a realidade 
operacional dos sistemas da companhia. Entretanto, destaca-se que, nas três últimas coletas (2014, 2015 e 2016) 
a companhia manteve dados mais próximos. 

Estado 2016 2015 2014 Total 

 R$ 
milhões 

% R$ 
milhões 

% R$ 
milhões 

% R$ 
milhões 

% 

Maranhão 136,3 1,18 109,3 0,90 104,17 1,11 349,8 0,97 
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Atualmente, 74% da população maranhense é atendida com água tratada e apenas 

dois municípios (a capital São Luís e Imperatriz) dispõem de rede coletora de esgotos, o que 

equivale a 19,7% da população estadual. (CAEMA, 2011). 

Além das cidades que são atendidas pela CAEMA, outras 27 (vinte e sete) possuem 

sistema próprio de abastecimento de água e esgotamento sanitário, conforme relação constante 

do anexo 2. 

Assim sendo, verifica-se que dos 217 municípios do estado do Maranhão, a 

CAEMA atende a maioria deles tendo 162 (cento e sessenta e dois) sistemas de abastecimento 

de água distribuídos em 149 (cento e quarenta e nove) sedes municipais e povoados. Outros 27 

(vinte e sete) municípios são atendidos por autarquias municipais ou pela administração direta. 

Por fim, 28 (vinte e oito) municípios não têm nenhum tipo de abastecimento de água ou coleta 

de esgoto ou não repassou essa informação ao SNIS. 

Conforme censo realizado pelo IBGE, no ano de 2017 o estado do Maranhão tinha 

população de 6.574.789 (seis milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, setecentos e oitenta e 

nove) de habitantes. E, conforme dados do SNIS 2016, cerca de 74% da população maranhense 

é atendida com sistema de abastecimento de água, o que corresponde a 4.865.344 (quatro 

milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro) de habitantes. Assim 

sendo, podemos entender que cerca de 1.709.445 (um milhão, setecentos e nove mil, 

quatrocentas e quarenta e cinco) pessoas não têm acesso à rede de abastecimento de água. 

Situação muito mais grave diz respeito ao sistema de coleta de esgoto, pois, 

conforme o SNIS 2016, apenas 19,7% da população é atendida com esse importante e 

indispensável serviço. Constatamos, portanto, que apenas 1.295.234 (um milhão, duzentos e 

noventa e cinco mil, duzentas e trinta e quatro) de pessoas são atendidas com esse serviço e, 

outros 5.279.556 (cinco milhões, duzentas e setenta e nove mil, quinhentas e cinquenta e seis 

pessoas) não o são. 

Um dado que chama muito a atenção é o que diz respeito ao tratamento do esgoto, 

porque apenas coletar o esgoto urbano e lançá-lo in natura nos rios não é a solução para o 

problema. O ideal é que todo esgoto seja coletado, devidamente tratado e devolvido ao meio 

ambiente causando o menor impacto ambiental possível. Porém, conforme informações do 

SNIS 2016, apenas cerca de 8% do esgoto coletado no estado do Maranhão é submetido a 

processo de tratamento. 

Aliado ao grave problema do saneamento básico no estado do Maranhão, o 

baixíssimo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH ajuda a entender a precariedade que 

parte do povo maranhense tem que enfrentar. No ano de 2010, por exemplo, o índice do estado 
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era de 0,639 e ele ocupava a penúltima posição no ranking do IDH dos estados brasileiros, à 

frente apenas do estado do Alagoas. A média do IDH do Brasil é 0,754 (IBGE, 2017). 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do progresso a 
longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação 
e saúde. O objetivo da criação do IDH foi o de oferecer um contraponto a outro 
indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera 
apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Criado por Mahbub ul Haq com 
a colaboração do economista indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de 
Economia de 1998, o IDH pretende ser uma medida geral e sintética que, apesar de 
ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento humano, não abrange nem esgota 
todos os aspectos de desenvolvimento. (UNDP.ORG, 2016)69 
 
 

A ONU considera que o IDH é baixo quando ele é menor que 0,600. E, o estado do 

Maranhão, embora apresente IDH médio de 0,639 tem 157 (cento e cinquenta e sete) cidades 

com IDH abaixo de 0,600 conforme tabela constante do anexo III. 

Para chegar ao resultado do IDHM, a análise é feita considerando a longevidade, 

educação e renda da população do município, além de outros aspectos, com base nas respostas 

do Censo Demográfico em que é perguntado sobre a quantidade de habitantes da residência, 

emprego, renda, abastecimento de água, encanamento de esgoto, coleta de lixo, instalações 

sanitárias, grau de instrução, etc. 

Sobre abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo, a população 

dessas cidades enfrenta situação muito precária. Há que considerar, ainda, que o resultado para 

abastecimento de água diz respeito a qualquer tipo de água canalizada, seja proveniente de rede 

geral, poço, nascente, reservatório abastecido com água da chuva, ou até mesmo carro pipa.  

A tabela constante do Anexo 4 apresentará com clareza que houve relevante e 

significativa melhoria no IDH-M nas últimas décadas, principalmente no período de 2000 para 

2010 e, também, da prestação de serviços de saneamento básico. Verifica-se, pois, que a 

melhoria da prestação de serviços de saneamento básico representa, indubitavelmente, melhoria 

no IDH. 

A pesquisa PNUD não apresenta os dados relacionados à coleta de esgoto. Porém, 

informa que no ano de 2016, o estado do Maranhão possuía 2.004.000 (dos milhões e quatro 

mil) domicílios. Desses, 351 mil estavam ligados à rede geral ou fossa ligada à rede; 1.294 

possuíam fossa não ligada à rede; 165 mil adotavam outras formas de esgotamento. Para os 

outros 193 mil domicílios, não há informações sobre esgotamento sanitário.  

                                                           
69 Disponível em: http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0.html Acesso em: 11 ago. 2018. 
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Conforme pode ser verificado na tabela constante do Anexo 4, os dois primeiros 

resultados da pesquisa não apresentam grande evolução, ficando praticamente estável. Porém, 

do segundo para o terceiro, 2000 para 2010, essa diferença é gritante percebendo-se clara e 

notoriamente a melhoria tanto nos serviços de abastecimento de água e coleta de lixo, como no 

índice de desenvolvimento humano. Isso demonstra que, embora o saneamento básico não seja 

a única área social a influenciar no IDH, inquestionável é a sua importância para melhoria desse 

indicador de desenvolvimento humano. 

A relevância dessa análise está, inclusive, no fato de ser o IDH um “retrato 

simplificado” da real situação do país, estado ou localidade analisada. Além disso, o 

saneamento básico é um dos sub-indicadores componentes do IDH, além de ser indispensável 

para a saúde da população, que é um direito fundamental. 

Analisando esses resultados, pode-se concluir que a deficiência em prestação de 

serviços de saneamento básico e o baixo índice de desenvolvimento humano estão atingindo a 

mesma camada da população maranhense, não significando necessariamente que um esteja 

diretamente relacionado ao outro. Todavia, há que se observar que onde há falta de saneamento 

há baixo IDH. 

 

3.2.2 Saneamento básico e IDH no estado do Pará 

 

O estado do Pará também apresenta baixos índices de saneamento básico e 

desenvolvimento humano, sendo a média da federação 0,646 considerado bom, pela ONU. 

Porém, há 94 (noventa e quatro) municípios com índice abaixo de 0,600, o que é considerado 

baixo para a Organização. Há que se considerar também, que o resultado de 0,646 está muito 

abaixo da média nacional que é 0,755. 

Embora o estado habite mais de 3% da população nacional, os índices de 

investimentos em saneamento básico representam apenas 1% dos valores investidos no país, 

conforme dados do SNIS-2016: 
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Tabela 7 – Investimento em saneamento básico no estado do Pará no período de 2014 a 2016. 

Fonte: SNIS, 2016, p. 54 

 

A empresa responsável pelos serviços de saneamento básico no Pará é a Companhia 

de Saneamento do Pará – CONSANPA, criada pela Lei 4.336/70, substituindo o Departamento 

de Águas e Esgoto, ficando responsável pela expansão do sistema de abastecimento de água em 

todo território paraense. Atualmente, atende 53 (cinquenta e três) municípios e nove vilas com 

cobertura urbana de 65,72% e atendimento em 55,39% em abastecimento de água; e cobertura 

e atendimento de 6,27% em coleta de esgoto sanitário. (CONSANPA, 2018) 

O estado do Pará possui 144 municípios, sendo que 90 (noventa) cidades e 384 

localidades são atendidos com água. Com relação ao esgotamento sanitário, a situação é muito 

mais precária, pois apenas 14 cidades e uma localidade são atendidas com rede coletora de 

esgoto.  

Além do baixo investimento, a Companhia enfrenta o grave problema do índice de 

perda medida na distribuição, que atinge 46,5% de toda água produzida, conforme informações 

da própria Empresa. 

A população total do estado do Pará é de 7.581.051 pessoas (IBGE, 2010) sendo 

que na área urbana vivem 4.968.194 (quatro milhões, novecentos e sessenta e oito mil, cento e 

noventa e quatro). A população total atendida com abastecimento de água é 2.424.275, sendo 

que 2.291.528 está na zona urbana. E, a população total atendida com esgotamento sanitário é 

de apenas 614.486, sendo que 607.476 está na zona urbana. 

No que diz respeito ao Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, o estado do 

Pará ocupa a 25.ª posição do ranking nacional, com resultado médio de 0,646, o que é 

considerado como desenvolvimento humano médio. Todavia, 97 (noventa e sete) cidades estão 

na faixa de IDH considerado baixo e apresentam precária condição de saneamento básico. 

Na última década, houve significativa melhora nos índices de saneamento básico e 

desenvolvimento humano no estado do Pará, demonstrando que os investimentos em 

saneamento básico podem influenciar positivamente nos resultados do IDH. No Anexo 5, 

apresenta-se a relação dessas cidades com IDH 2010 considerado baixo e a evolução desse 

índice e do de saneamento básico comparativamente aos anos de 1991, 2000 e 2010. 

 

Estado 2016 2015 2014 Total 
 R$ 

milhões 
% R$ 

milhões 
% R$ 

milhões 
% R$ 

milhões 
% 

Pará 139,8 1,21 77,4 0,64 142,80 1,4 360,0 1,00 
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3.2.3 Saneamento básico e IDH no estado do Acre 

 

O estado do Acre também apresenta baixos índices de saneamento básico e 

desenvolvimento humano, sendo a média da federação 0,663 considerado bom, pela ONU. 

Porém, dos 22 municípios acreanos, 13 estão abaixo de 0,600, o que é considerado baixo para 

a Organização. Há que considerar, também, que o resultado de 0,646 está muito abaixo da 

média nacional que é 0,755. 

Os investimentos em saneamento básico, considerando sistemas de abastecimento 

de água e coleta de esgoto, no estado são muito baixos, chegando a apenas 24,9 milhões de 

reais no ano de 2016, quando atingiu a sua maior cifra anual. 

 

Tabela 8 – Investimento em saneamento básico no estado do Acre no período de 2014 a 

2016. 

 
 
 

 
Fonte: SNIS, 2016, p.54. 

 

Aliado ao baixo investimento, o Departamento enfrenta, ainda, os altos índices de 

perda medida na distribuição, que chegam a 61,1% de toda água produzida, conforme suas 

próprias informações. 

A entidade responsável pelos serviços de saneamento básico no estado do Acre é o 

Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento – DEPASA, autarquia do estado do 

Acre, criada pela Lei estadual número 2.546 de 17 de fevereiro de 2012 mediante a fusão do 

Departamento Estadual de Água e Saneamento – DEAS com o Departamento de Pavimentação 

– DEPASA. Ele é o responsável pelos serviços de abastecimento de água, coleta de esgoto e 

pavimentação de ruas. Neste trabalho, abordam-se apenas as questões atinentes à água e esgoto. 

Atualmente, o DEPASA atente todos os 22 (vinte e dois) municípios do Acre, porém, 

apenas 65,53% da população urbana é atendida com abastecimento de água. Com atendimento 

urbano de esgoto, a situação é ainda pior uma vez que este serviço chega a apenas 16,86% da 

população atendida com água (SNIS, 2016).  

A população total do estado do Acre no ano de 2016 era estimada em 829.619 (IBGE, 

2017), da qual 72,6% vive na zona urbana e 27,4 na rural (IBGE, 2017). Portanto, o total da 

população atendida com rede de água é de 394.688 (trezentas e noventa e quatro mil, seiscentas 

e oitenta e oito) pessoas, representando menos da metade da população do estado. 

Estado  2016 2015 2014 Total 
  R$ 

milhões 
% R$ 

milhões 
% R$ 

milhões 
% R$ 

milhões 
% 

Acre  24,9 0,22 15,5 0,13 22,66 0,25 63,1 0,18 
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Quando se faz essa análise com relação aos serviços de esgotamento sanitário, o 

resultado é ainda mais impactante do ponto de vista negativo, pois apenas 16,86% da população 

atendida com água encanada tem acesso à rede de esgotamento sanitário. Ou seja, 66.544 

(sessenta e seis mil, quinhentas e quarenta e quatro) pessoas têm esse importante serviço em 

suas residências, o que equivale a apenas 8% (oito por cento) da população acreana. 

No que diz respeito ao Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, o estado do 

Acre ocupa a 21.ª posição no país, com resultado médio de 0,663 estando, portanto, considerado 

como desenvolvimento humano médio. Todavia, 12 (doze) das suas 22 (vinte e duas) cidades 

estão no índice considerado baixo e 01 (um), Jordão, no índice considerado muito baixo. No 

anexo VI, apresentamos essa relação de cidades e a evolução dos índices de desenvolvimento 

humano e saneamento básico para as décadas de 1990, 2000 e 2010. 

 

3.2.4 Saneamento básico e IDH no estado de Rondônia 

 

O estado de Rondônia também apresenta baixos índices de saneamento básico e 

desenvolvimento humano, sendo a média da federação 0,690 considerado bom, pela ONU. 

Porém, dos 58 municípios rondonienses, 09 estão abaixo de 0,600, o que é considerado baixo 

para a Organização. Há que considerar também, que o resultado de 0,690 está abaixo da média 

nacional que é 0,755. 

Os investimentos em saneamento básico, considerando sistemas de abastecimento 

de água e coleta de esgoto, no estado são baixíssimos, pois o estado possui mais de 1,5 milhão 

de habitantes e o maior investimento recebido para esse serviço foi de 19,69 milhões, no ano 

de 2014. 

 

Tabela 9- Investimento em saneamento básico no estado de Rondônia no período de 2014 a 

2016. 

Estado 2016 2015 2014 Total 
 R$ 

milhões 
% R$ 

milhões 
% R$ 

milhões 
% R$ 

milhões 
% 

Rondônia 12,4 0,11 8,5 0,07 19,69 0,19 40,5 0,11 
Fonte: SNIS, 2016, p. 54 

 

A empresa responsável pelos serviços de saneamento básico no estado é a 

Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, criada em 1989 por intermédio do 

Decreto Estadual número 4.334/89 do dia 22 de setembro. Atualmente, apresenta índice de 
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atendimento urbano com água de 47,2%. No que diz respeito ao atendimento com esgotamento 

sanitário, apenas 5,31% da população urbana atendida com água tem acesso a esse serviço. 

A Companhia enfrenta, também, problema com o índice de perda medida na 

distribuição, que é de 57,8%, conforme dados da própria CAERD. 

O estado de Rondônia tem população de 1.562.409 (um milhão, quinhentas e 

sessenta e duas mil, quatrocentos e nove) pessoas (IBGE, 2017). A população atendida com 

redes de água é em torno de 737.457 (setecentas e trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e 

sete) pessoas. E, a população atendida com esgotamento sanitário é apenas 5,31% desse 

quantitativo, ou seja: 39.159 (trinta e nove mil, cento e cinquenta e nove pessoas). 

Conforme o IBGE, dos 52 municípios do estado, 48 possuem serviço de 

abastecimento de água e apenas 5, esgotamento sanitário. Dentre os 48 municípios abastecidos 

com rede de distribuição de água, 42 estão sob gestão da CAERD e os demais, com os próprios 

municípios. Já no que diz respeito às redes de esgotamento sanitário, 3 estão sob gestão da 

CAERD e 2 com os próprios municípios. 

No que diz respeito ao Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, o estado de 

Rondônia ocupa a 15.ª posição no ranking nacional, com resultado médio de 0,690, sendo 

considerado como desenvolvimento humano médio. Todavia, 09 dos seus 52 municípios estão 

com resultado considerado desenvolvimento humano baixo. Na tabela constante do Anexo VII, 

listamos esses municípios e a evolução dos índices de desenvolvimento humano e saneamento 

básico para as décadas de 1990, 2000 e 2010. 

 

3.2.5 Saneamento básico e IDH no estado do Amapá 

 

O estado do Amapá também apresenta baixos índices de saneamento básico e 

desenvolvimento humano, sendo a média da federação 0,708 considerado bom, pela ONU. 

Porém, 03 dos seus 16 (dezesseis) municípios estão abaixo de 0,600, o que é considerado baixo 

para a Organização. Há que considerar também, que o resultado de 0,708 está abaixo da média 

nacional que é 0,755. 

Os investimentos em saneamento básico, considerando sistemas de abastecimento 

de água e coleta de esgoto, no estado são muito baixos, chegando a apenas 17,72 milhões no 

ano de 2016, quando atingiu a sua maior cifra anual. E, para o ano de 2016 não houve nenhum 

investimento neste setor. 
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Tabela 10 – Investimento em saneamento básico no estado do Amapá no período de 2014 a 

2016. 

Fonte: SNIS, 2016, p. 54 

 

A empresa responsável pelos serviços de saneamento básico no estado é a 

Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, criada em 1969 por intermédio do Decreto 

Lei n.º 490, de 04 de março de 1969, tendo como atribuição coordenar e executar o 

planejamento, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico de esgotamento 

sanitário e abastecimento de água no estado do Amapá. Atualmente, atende todos os 16 

(dezesseis) municípios da federação, com cobertura de 38,46% da população urbana. Desse 

percentual, apenas 6,36% é atendido com rede coletora de esgoto (SNIS, 2016).  

Outro problema enfrentado pela Companhia, além dos baixos investimentos, são os 

índices de perda medida na distribuição que atingem 70,5% da água produzida, conforme 

informações da própria CAESA/AP. 

A população do estado é composta por cerca de 797.722 (setecentas e noventa e 

sete mil, setecentas e vinte e duas) pessoas, conforme IBGE, 2017. Dessas, 89,77 (oitenta e 

nove inteiros e setenta e sete centésimos) habitam na zona urbana. Assim sendo, constata que 

716.116 pessoas vivem em área urbana e que 275.418 (duzentas e setenta e cinco mil, 

quatrocentas e dezoito) delas são atendidas com redes de água. O serviço de coleta de esgoto, 

todavia, chega a apenas 17.516 (dezessete mil, quinhentas e dezesseis) pessoas no estado.  

No que diz respeito ao Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, o estado do 

Amapá ocupa a 12.ª posição, com resultado médio de 0,708, sendo considerado como 

desenvolvimento humano médio. Todavia, 03 (três) das suas cidades está com desenvolvimento 

humano considerado baixo. 

 
 
3.2.6 Saneamento básico no Distrito Federal – DF. 

 

O Distrito Federal apresenta os mais elevados índices de saneamento básico e 

desenvolvimento humano do país, com 0,863, considerado muito alto pela ONU, enquanto que 

a média nacional é de 0,755. 

Estado 2016 2015 2014 Total 
 R$ 

milhões 
% R$ 

milhões 
% R$ 

milhões 
% R$ 

milhões 
% 

Amapá 0,00 0,00 2,6 0,02 17,72 0,21 20,3 0,06 
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A população do município é de aproximadamente 1,5% da população nacional e os 

investimentos em saneamento básico, considerando sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, são também em torno de 1,5% de todo o investimento feito no país nos 

anos de 2014, 2015 e 2016.  

 

Tabela 11: Investimento em saneamento básico no Distrito Federal no período de 2014 a 2016. 

Fonte: SNIS, 2016, p. 54. 

 

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, Sociedade de 

Economia Mista identificada como CAESB, atua em todas as regiões administrativas do 

Distrito Federal e em alguns municípios do entorno.  Foi criada pelo Decreto-Lei 524/69 com 

o nome de Companhia de Água e Esgotos de Brasília - CAESB. Posteriormente, em 06 de julho 

de 1999, por intermédio da Lei nº 2.416, passou a ser denominada Companhia de Saneamento 

do Distrito Federal.  

Essa lei permitiu que a CAESB atuasse em todo território nacional e abrisse o seu 

capital. Por fim, a Lei 2.416/05, de 18 de janeiro, mudou a denominação da empresa para 

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal e ampliou sua competência para atuar 

em outros países e prestar serviços relacionados aos resíduos sólidos. (CAESB, 2018).  

O Índice de perda medida na distribuição é de 35,2%70 - CAESB/DF, e está abaixo 

do resultado médio do país que é 38,1%. Cabe salientar que o Japão e Alemanha reduziram 

para 10% esse índice e Austrália e Nova Zelândia estão em patamar inferior a 10% (SNIS). 

O Distrito Federal tem características político-administrativas tanto de estado 

quanto de municípios. O único município existente dentro do território do DF é Brasília, a 

capital nacional. As demais regiões administrativas são chamadas de cidades-satélites. De 

acordo com o IBGE, a população total do DF no ano de 2017 era de 3.039.444 (três milhões, 

trinta e nove mil, quatrocentas e quarenta e quatro) de pessoas. A CAESB, por seu turno, 

informou que no ano de 2017 a população atendida com redes de água era de 3.027.00071 (três 

                                                           
70 O SNIS informa que: Em Diagnósticos anteriores, já foi discutida a oscilação dos índices da CAEMA/MG, 
que pode decorrer de falhas nos controles operacionais, gerando índices de perdas que não refletem a realidade 
operacional dos sistemas da companhia. Entretanto, destaca-se que, nas três últimas coletas (2014, 2015 e 2016) 
a companhia manteve dados mais próximos. 
71 CAESB, 2018. Relatório da Administração 2017. Disponível em: 
https://www.caesb.df.gov.br/empresa/balancos-e-relatorios/relatorio-anual.html. Acesso em: 23 ago. 2018. 

Estado 2016 2015 2014 Total 
 R$ 

milhões 
% R$ 

milhões 
% R$ 

milhões 
% R$ 

milhões 
% 

Distrito Federal 182,5 1,59 129,7 1,07 165,29 1,51 477,5 1,33 
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milhões e vinte e sete mil) de pessoas, perfazendo quase que 100% (cem por cento) da 

população distrital. 

No que diz respeito a atendimento com redes de esgotamento sanitário, a situação 

altera, pois, conforme a CAESB, esse serviço chega a 2.610.000 (dois milhões, seiscentas e dez 

mil) pessoas, ou seja 86,22%. 

O Distrito Federal ocupa o primeiro lugar no ranking do Desenvolvimento Humano, 

com IDH Médio de 0,863, o que é considerado desenvolvimento humano muito alto. Além 

disso outros indicadores demonstram como o DF é mais bem desenvolvido que outras regiões 

do país. 

 

Tabela 12: IDH, abastecimento de água e coleta de lixo no Distrito Federal nos anos de 1991, 

2000 e 2010. 

Unidade da 
Federação 

IDHM 
1991 

IDHM 
2000 

IDHM 
2010 

Água 
1991 

Água 
2000 

Água 
2010 

Lixo 
1991 

Lixo 
2000 

Lixo 
2010 

População 
(2010) 

Distrito Federal 0,616 0,725 0,824 86,50 92,36 98,13 98,33 98,28 98,87 2.570.160 

Fonte: ATLAS ABRIL, 201372 

 
 
3.2.7 Saneamento básico e IDH no estado de São Paulo – SP. 

 

O estado de São Paulo apresenta elevados índices de saneamento básico e 

desenvolvimento humano, com 0,783, considerado alto pela ONU, enquanto que a média 

nacional é de 0,755. 

A população do município é de aproximadamente 21% da população nacional e os 

investimentos em saneamento básico, considerando sistemas de abastecimento de água e coleta 

de esgoto, superam em muito esse percentual, chegando a 39,14% de todo investimento para o 

setor, no ano de 2016.  

Tabela 13: Investimento em saneamento básico no estado de São Paulo no período de 2014 a 

2016. 

Fonte: SNIS, 2016, p. 54 

 

                                                           
72 Disponível em http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/2385#habitacao Acesso em: 18 ago.2018. 

Estado 2016 2015 2014 Total 
 R$ 

milhões 
% R$ 

milhões 
% R$ 

milhões 
% R$ 

milhões 
% 

São Paulo 4.505,3 39,14 4.193,5 34,44 4.076,48 33,27 12.775,3 35,60 
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No estado de São Paulo, os serviços de saneamento básico são prestados tanto por 

companhia estadual, quanto por empresas privadas e o próprio município.  

A Companhia de Saneamento Básico do estado de São Paulo – SABESP foi 

fundada em 1973 e atende 368 dos 645 municípios paulistas com abastecimento de água, coleta 

e tratamento de esgoto. 51 (cinquenta e um) municípios são atendidos por empresas privadas e 

os demais utilizam Departamentos próprios de Água e Esgoto.  

Com isso, o índice de atendimento total de água do estado é de 95,85% da 

população. E, quando se analisa apenas a população urbana, esse índice atinge 98,44%, 

conforme SNIS, 2016. O índice de atendimento com redes coletoras de esgoto é um pouco 

menor, sendo 88,76% da população do estado e 91,69% da população urbana. O índice de perda 

medida na distribuição, de toda água produzida, é de 33,6%, conforme a SABESP, estando, 

portanto, abaixo da média nacional que é de 38,1%. 

O estado de São Paulo, de acordo com o IBGE, 2017, possui cerca de 41.262.199 

(quarenta e um milhões, duzentas e sessenta e duas mil, cento e noventa e nove) de pessoas, 

dentre as quais, a SABESP afirma atender cerca de 27,9 milhões com abastecimento de água e 

21,6 milhões com coleta de esgoto. Esses percentuais correspondem, respectivamente, a 

67,62% e 52,35% da população do estado.  

No que diz respeito ao Índice de Desenvolvimento Humano, o estado de São Paulo 

ocupa a segunda posição no ranking dos estados brasileiros, com índice de 0,783, considerado 

desenvolvimento alto. Além disso, os outros indicadores do estado demonstram que o mesmo 

é bem desenvolvido. A seguir, lista-se o resultado médio dos índices de desenvolvimento 

humano, tratamento de água e coleta de lixo no estado de São Paulo nos anos de 1991, 2000 e 

2010: 

 
Tabela 14: IDH, abastecimento de água e coleta de lixo no estado de São Paulo nos anos de 

1991, 2000 e 2010. 

Unidade da 
Federação 

IDHM 
1991 

IDHM 
2000 

IDHM 
2010 

Água 
1991 

Água 
2000 

Água 
2010 

Lixo 
1991 

Lixo 
2000 

Lixo 
2010 

População 
(2010) 

São Paulo 0,578 0,702 0,783 95,59 97,30 98,57 95,72 98,77 99,62 41.262.199 

Fonte: ATLAS ABRIL, 201373 

 

 

 

                                                           
73 Disponível em http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/2385#habitacao Acesso em: 18 ago.2018. 
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3.2.8 Saneamento básico e IDH no estado de Santa Catarina – SC 

 

O estado de Santa Catarina também apresenta elevados índices de saneamento 

básico e desenvolvimento humano do país, com 0,774, considerado alto pela ONU, enquanto 

que a média nacional é de 0,708. 

A população do estado catarinense é de aproximadamente 7 milhões de habitantes, 

correspondendo a 3% da população nacional e os investimentos em saneamento básico, 

considerando sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto, superam esse percentual, 

chegando a 4,16% de todo investimento para o setor, no ano de 2016.  

 

Tabela 15: Investimento em saneamento básico no estado de Santa Catarina nos anos de 2014 

a 2016. 

Estado 2016 2015 2014 Total 
 R$ 

milhões 
% R$ 

milhões 
% R$ 

milhões 
% R$ 

milhões 
% 

Santa Catarina 479,0 4,16 486,2 3,99 336,01 2,82 1.301,2 3,63 
Fonte: SNIS, 2016, p.54 

 

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN, foi criada no ano de 

1970, por intermédio da Lei Estadual n.º 4.547 com o objetivo de coordenar e executar o 

planejamento, operar e explorar os serviços públicos de esgotos e abastecimento de água 

potável, bem como realizar obras de saneamento básico, em convênio com municípios do 

estado. Atualmente, atende 192 (cento e noventa e dois) dos 295 (duzentos e noventa e cinco) 

municípios catarinenses. 

O Índice de perda medida na distribuição, embora elevado para os melhores 

resultados internacionais que estão abaixo de 10% conforme visto alhures, não chega a ser 

considerado um problema para os padrões nacionais, pois, conforme a CASAN, está em 39,9% 

de toda água produzida, enquanto que a média nacional é de 38,1%. Os demais municípios são 

atendidos por empresas privadas ou por Departamentos locais. 

De acordo com o SNIS (2017) 87,71% da população total do estado é atendida com 

redes de água e 20,86 com redes de esgoto. Quando a análise é feita apenas no que diz respeito 

à população urbana, esses indicadores sobem para 96,91% para abastecimento de água e 

24,04% com redes coletoras de esgoto. 

No que diz respeito ao Índice de Desenvolvimento Humano, o estado de Santa 

Catarina ocupa a terceira posição no ranking dos estados brasileiros, com índice de 0,774, 
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considerado desenvolvimento alto. Além disso, os outros indicadores do estado demonstram 

que ele é bem desenvolvido: 

 

Tabela 16: IDH, abastecimento de água e coleta de lixo no estado de Santa Catarina nos anos 

de 1991, 2000 e 2010. 

Unidade da Federação 
IDHM 
1991 

IDHM 
2000 

IDHM 
2010 

Água 
1991 

Água 
2000 

Água 
2010 

Lixo 
1991 

Lixo 
2000 

Lixo 
2010 

População 
(2010) 

Santa Catarina 0,543 0,674 0,774 90,41 94,39 94,13 84,09 96,78 99,31 6.248.436 

Fonte: ATLAS ABRIL, 201374 

 

3.2.9 Saneamento básico e IDH no estado do Rio de Janeiro – RJ. 

 

O estado do Rio de Janeiro também apresenta elevados índices de saneamento 

básico e desenvolvimento humano do país, com 0,761, considerado alto pela ONU, enquanto 

que a média nacional é de 0,755. 

A população do estado fluminense é de aproximadamente 16 milhões de habitantes, 

correspondendo 8% da população nacional e os investimentos em saneamento básico, 

considerando sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto, estão em percentual 

equivalente, considerando a média dos três últimos anos. 

 

Tabela 17: Investimento em saneamento básico no estado do Rio de Janeiro no período de 2014 

a 2016. 

Fonte: SNIS, 2016, p.54. 

 

A principal prestadora de serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto é a 

Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, criada no ano de 1975, oriunda da fusão 

entre a Empresa de Águas do Estado da Guanabara – CEDAG, a Empresa de Saneamento da 

Guanabara – ESAG e a Companhia de Saneamento do Estado do Rio de Janeiro – SANERJ. 

Atualmente, 88,13% da população fluminense é atendida com água tratada e 37,34 dispõem de 

rede coletora de esgotos, o que equivale a 12,10 e 3,83 milhões de pessoas atendidas com esses 

serviços, respectivamente. 

                                                           
74 Disponível em http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/2385#habitacao Acesso em: 18 ago.2018. 

Estado 2016 2015 2014 Total 
 R$ 

milhões 
% R$ 

milhões 
% R$ 

milhões 
% R$ 

milhões 
% 

Rio de Janeiro 875,1 7,60 1.574,4 12,93 1.026,10 4,35 3.475,6 9,69 
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O índice de perda medida na distribuição é de 30,1%, conforme a Companhia, 

estando, portanto, abaixo da média nacional que é de 38,1%. 

Além das 72 cidades que são atendidas pela CEDAE, as outras 20 (vinte) possuem 

sistema próprio de abastecimento de água e esgotamento sanitário, ou têm esse serviço 

terceirizado. 

No que diz respeito ao Índice de Desenvolvimento Humano, o estado do Rio de 

Janeiro ocupa a quarta posição no ranking dos estados brasileiros, com índice de 0,761, 

considerado desenvolvimento alto. Além disso, os indicadores do estado referentes a 

atendimento com redes de abastecimento de água e coleta de lixo, demonstram que o estado é 

bem desenvolvido. A seguir, a evolução desses indicadores para os anos de 1991, 2000 e 2006: 

 

Tabela 18: IDH, abastecimento de água e coleta de lixo no estado do Rio de Janeiro nos anos 

de 1991, 2000 e 2010. 

Unidade da 
Federação 

IDHM 
1991 

IDHM 
2000 

IDHM 
2010 

Água 
1991 

Água 
2000 

Água 
2010 

Lixo 
1991 

Lixo 
2000 

Lixo 
2010 

População 
(2010) 

Rio de Janeiro 0,573 0,664 0,761 90,87 92,01 95,84 77,99 94,31 97,59 15.989.929 
Fonte: ATLAS ABRIL, 201375. 

 

3.2.10 Saneamento básico e IDH no estado do Paraná – PR. 

 

O estado do Paraná também apresenta elevados índices de saneamento básico e 

desenvolvimento humano do país, com 0,749, considerado alto pela ONU, enquanto que a 

média nacional é de 0,755.  

A população do estado paranaense é de aproximadamente 10,5 milhões de 

habitantes, correspondendo a aproximadamente 5% da população nacional e os investimentos 

em saneamento básico, considerando sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto, 

ultrapassam esse percentual, conforme pode-se observar abaixo: 

 

Tabela 19: IDH, abastecimento de água e coleta de lixo no estado do Paraná nos anos de 1991, 

2000 e 2010. 

Fonte: SNIS, 2016, p.14. 

                                                           
75 Disponível em http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/2385#habitacao Acesso em: 18 ago.2018. 

Estado 2016 2015 2014 Total 
 R$ 

milhões 
% R$ 

milhões 
% R$ 

milhões 
% R$ 

milhões 
% 

Paraná 766,4 6,66 817,1 6,71 1.019,40 7,94 2.602,9 7,25 
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A principal prestadora desses serviços no estado é a Companhia de Saneamento 

Paraná – SANEPAR, fundada no ano de 1960, sob o regime de Sociedade de Economia Mista, 

com o objetivo de prestar serviços de saneamento básico em todo o estado paranaense. 

Atualmente, atende 345 (trezentas e quarenta e cinco) cidades do Paraná, além de Porto União, 

em Santa Catarina e, também, 293 (duzentas e noventa e três) localidades de menor porte. Além 

disso, atua na área de resíduos sólidos, operando aterros sanitários em Apucarana, Cornélio 

Procópio e Cianorte, atendendo sete municípios neste segmento. O índice de perda medida na 

distribuição está abaixo da média nacional com 34,6%, conforme informações da SANEPAR. 

A SANEPAR fornece água tratada a 100% da população urbana dos municípios 

atendidos, coleta 70% e trata 100% do esgoto coletado. No estado do Paraná, apenas o 

município de Paranaguá é atendido por empresa privada. O restante, por Departamentos ou 

Sistemas de Água e Esgoto do próprio município. 

A SANEPAR detém participação acionária da CS Bioenergia SA para explorar a 

produção de energia a partir do lodo de esgoto. A potência instalada é de 2,8 MW com 

capacidade prevista de produção de energia para 22,4GWh por ano. 

Conforme dados do SNIS (2016), 93,33% da população paranaense é atendida com 

redes de abastecimento de água. Quando a análise é feita considerando apenas a população 

urbana, esse indicador sobe para 99,98%. No que diz respeito ao esgotamento sanitário, há uma 

pequena queda desses índices que passam para 67,86% e 78,24%, respectivamente. 

No que diz respeito ao IDH, o estado do Paraná ocupa a quinta posição no cenário 

nacional, com resultado de 0,749 o que é considerado como alto pelas Nações Unidas. Dentre 

as 399 cidades paranaenses, Curitiba e Maringá têm IDH médio considerado muito alto, 

atingindo os índices de 0,823 e 0,808 respectivamente. 236 (duzentas e trinta e seis) cidades 

têm IDH considerado alto, 55 (cinquenta e cinco), considerado médio e apenas quatro cidades 

com IDH considerado baixo. Observe-se que nenhuma cidade no estado do Paraná está com 

IDH considerado muito baixo. 

Tabela 20: IDH, abastecimento de água e coleta de lixo no estado do Paraná nos anos de 1991, 

2000 e 2010. 

Unidade da 
Federação 

IDHM 
1991 

IDHM 
2000 

IDHM 
2010 

Água 
1991 

Água 
2000 

Água 
2010 

Lixo 
1991 

Lixo 
2000 

Lixo 
2010 

População 
(2010) 

Paraná 0,507 0,650 0,749 82,93 94,40 96,71 86,40 96,97 99,18 10.444.526 

Fonte: ATLAS ABRIL, 201376 

 

                                                           
76 Disponível em http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/2385#habitacao Acesso em: 18 ago.2018. 
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3.3 Doenças Provocadas Pela Falta de Saneamento Básico no Brasil 

 

Muitas são as doenças provocadas pela falta de saneamento básico no Brasil. No 

entanto, algumas delas podem ter causas diversas. Por isso, quando há um grande número de 

internações ou mesmo mortes provocadas por essas doenças, não é possível afirmar 

categoricamente que aquele caso teve origem na falta de saneamento básico. Inclusive, a própria 

população desconhece a origem dessas doenças. 

Lazzarotto (2015) elaborou pesquisa nesse sentido e constatou que as pessoas 

questionadas não têm conhecimento das doenças originárias na água, esgoto e lixo 

contaminados. Ao serem questionadas quanto às doenças causadas pela falta de saneamento 

básico, a maioria declarou o seguinte: 

 

Provocadas pelo lixo, são: Dengue e vermes, micose, amarelão, febre amarela, 
verminoses, cólera, tétano, gripe, infecções, água com lixo, micose e diarreia, 
leptospirose causada por baratas e outros bichos, mosquito que vem da sujeira, 
diabetes e infeções. 
As doenças causadas por insetos e roedores: dengue, febre amarela, mosca bota na 
comida e faz mal, mosquito pica e dá febre, rato causa câncer, barata e formiga, pela 
urina da barata, leptospirose, comida que o rato come e se a gente comer dá câncer, 
micose, sabe que causa doenças, mas não sabe quais. 
Doenças transmitidas pela água contaminada: hepatite, diarreia e febre, doenças de 
pele, verminose, cólera, desnutrição, infecções de garganta, bexiga e diarreia, viroses, 
dor de barriga, leptospirose, vômito e febre, tifo, febre amarela, desidratação, 
amarelão, várias doenças. (LAZZAROTTO, 2015) 
 

Percebe-se que a população entrevistada não demonstra muito conhecimento sobre 

as doenças oriundas do saneamento ambiental inadequado. Isso comprova que, além das ações 

públicas relacionadas à melhoria da prestação desse serviço, há necessidade de investimento na 

educação para que todos possamos cuidar melhor da própria saúde. 

A educação ambiental, conforme o IBAMA77, é um processo de transformação 

permanente que tem como objetivo possibilitar a todos a tomada de consciência sobre o meio 

ambiente em que vivemos. Com isso, a população adquirirá conhecimentos, experiência, 

determinação e habilidade para agir de modos que possam evitar os problemas ambientais e, 

além disso, evitar que surjam novos problemas que possam comprometer o habitat das gerações 

futuras. 

Nesse mesmo sentido a Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a 

educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental, prescreve em seu 

                                                           
77 IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Educação ambiental: 
as grandes orientações da Conferência de Tbilisi. Brasília, 1997. 



101 
 

artigo 3.º, inciso I que todos têm direito à educação ambiental, incumbindo ao Poder Público 

nos termos dos artigos 205 e 225 da CF/88, promover a educação ambiental em todos os níveis 

de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio 

ambiente. 

O Instituto Trata Brasil, após pesquisa realizada no ano de 2008, afirmou que cerca 

de 1,76% do PIB é utilizado para suprir despesas com saúde e que o acesso ao saneamento 

básico diminui a mortalidade infantil em cerca de 32,46%.  Ficou demonstrado, também, que 

um dos principais obstáculos para o controle do desenvolvimento de surtos de doenças e 

epidemias é a falta de saneamento básico, que é um dos mais importantes mecanismos de 

prevenção a doenças. 

A Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, órgão oficial ligado ao Ministério da 

Saúde, publicou o Manual de Saneamento no qual lista as doenças provocadas pela falta de 

saneamento básico, conforme a seguir: 

 

Cólera, febre tifoide, leptospirose, giardíase, amebíase, hepatite infecciosa, diarreia 
aguda, escabiose, pediculose (piolho), tracoma, conjuntivite bacteriana aguda, 
salmonelose, tricuríase, enterobíase ancilostomíase, ascaridíase, malária, dengue, 
febre amarela, filariose, esquistossomose, gastroenterites, gastroenterite 
estafilocócica, shigeloses, yersinioses, infecção por V. vulnificus, campilobacterioses, 
infecção por P. shigelloides, brucelose, botulismo, poliomielite, hepatites A e B, 
disenteria amebiana, toxoplasmose, teníase, teníase e cisticercose. 
(BRASIL, Ministério da Saúde. 2015, p. 34; 309) 
 

Por seu turno, André Monteiro Costa e outros autores (2002) apresentaram mais de 

40 (quarenta) Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI), 

encontradas em pessoas no Brasil, conforme demonstrado no Anexo 10.  

Não se pode afirmar que a totalidade das doenças oriundas da falta de saneamento 

adequado está descrita acima, devido às divergências entre os próprios pesquisadores que as 

listaram. Todavia, certo é que há grande número dessas doenças e que elas afetam 

principalmente as populações menos favorecidas, pois, como vimos alhures essas pessoas estão 

em regiões menos desenvolvidas e são nelas que há maior deficiência da prestação deste 

serviço. 

Assim sendo, pode-se afirmar que a falta de saneamento básico, ou ambiental, 

dificulta o cumprimento do princípio da dignidade da pessoa humana em três aspectos. 

Primeiro, por não ter acesso à água de qualidade e aos serviços de esgotamento sanitário e coleta 

de resíduos sólidos urbanos. Depois, por estarem vulneráveis a dezenas de doenças, e o único 
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meio de se defender dessas seria por intermédio do saneamento básico adequado. Porém, esse 

serviço está longe das suas forças devido às condições econômicas e ao alto custo. 

E, ainda, após serem contaminados por essas terríveis doenças ficam, mais uma vez, 

lançados à própria sorte uma vez que os serviços de saúde nas regiões menos favorecidos não 

são suficientes para atender às demandas dessas pessoas. 

Nesse sentido, Matheus Amaral e outros autores em obra conjunta (2016) 

apresentaram estudo no qual demonstram uma média altíssima da taxa de tendência de 

internação por doenças relacionadas ao saneamento básico inadequado no Brasil, no período de 

1998 a 2014. Nesse estudo, embora reconheçam que há um decréscimo em todo o país, ainda é 

elevado este índice. Inclusive, os autores chegam a afirmar que um dos fatores que contribuíram 

para tal decréscimo é a melhoria do saneamento básico.  

A seguir, o resultado da pesquisa dos mencionados autores, considerando o índice 

de internação para cada 10.000 (dez mil) habitantes, nas regiões brasileiras, agrupados de quatro 

em quatro anos: 

Tabela 21: Índice de internação por DRSAI 

Região 1998/2001 2002/2005 2006/2009 2010/2014 
Norte 80,27 76,51 60,08 56,76 
Nordeste 65,76 69,05 48,06 45,78 
Sudeste 18,13 18,69 12,29 10,80 
Centro-Oeste 30,47 31,04 20,95 20,11 
Sul 38,11 49,22 32,66 29,46 
Total 232,74 244,51 174,04 162,91 

Fonte: AMARAL et al, 2016. 
 

Verifica-se, pois, que, no último período analisado, 2010/2014, o índice de 

internações por Doenças Relacionadas ao Saneamento Básico Inadequado (DRSAI) no Brasil 

estava em 162,91 para cada 10.000 (dez mil) habitantes. Em conta simples, considerando que 

no ano de 2014 a população brasileira, conforme IBGE era de aproximadamente 202 milhões 

de pessoas, pode-se entender que o total de internações em decorrência desse problema foi de 

aproximadamente 3.290.782 (três milhões, duzentas e noventa mil, setecentos e oitenta e duas) 

internações. 

De acordo com o DATASUS 2018, o número de internações nas redes públicas do 

país, neste mesmo ano de 2014 somou 11.320.287; em 2013 11.197.160; em 2012 11.092.589; 

em 2011, 11.281.571; e em 2010 11.357.965; totalizando 56.249.572 internações no período de 

2010 a 2014. Assim, em matemática simples, percebe-se que o quantitativo de internações por 

doenças relacionadas ao saneamento básico equivale a 5,85% do total de internações. 
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O número acima é aparentemente baixo. Todavia, quando esta análise é feita 

separando-se por regiões, há que observar uma gritante diferença quando os resultados são 

vistos nas regiões menos desenvolvidas e que, como já dito, apresentam baixos índices de 

saneamento básico e de desenvolvimento humano. Pode-se constatar isso pela Tabela 22: 

 
Tabela 22: Total de internações X Internações por doenças relacionadas ao saneamento básico. 
Período de 2010 a 2014. 
 

Região - População - Percentual Número 
total de 
internações 

Número de 
internações por 
doenças 
relacionadas ao 
saneamento 
básico. 

% das internações 
por DRSAI em 
relação a todas as 
internações na 
Região 

% das 
internações por 
DRSAI da região 
em relação às 
internações por 
DRSAI em todo o 
país 

Norte – 17.231.027 (8,50%) 4.969.812 488.845 8,84 19,35 
Nordeste – 56.186.190 (27,70%) 15.535.110 1.286.100 8,28 50,95 
Sudeste – 85.115.623 (41,97%) 21.859.949 459.635 2,10 18,20 
Centro Oeste – 15.219.608 (7,52%) 4.381.847 153.030 3,49 6,05 
Sul – 29.016.114 (14,31%) 9.502.854 139.975 1,47 5,45 
Total – 202.768.562 56.502.854 2.523.585 4,47 100,00 
     

Fontes: IBGE/ DATASUS78, 2014. 
 

Verifica-se, pois, que as regiões brasileiras que menos têm serviços de saneamento 

básico são as que mais apresentam problemas de internações em razão da falta desses serviços. 

Cabe salientar que a Região Nordeste do país com 27,70% da população brasileira tem 50,95% 

das internações por DRSAI. A Região Norte, com apenas 8,5% da população nacional é 

responsável por 19,35% das internações por Doenças Relacionadas ao Saneamento Básico 

Inadequado – DRSAI.  

Por outro lado, as regiões mais desenvolvidas e que, por consequência, têm 

melhores serviços de saneamento básico, conforme visto alhures, ou seja: Sul e Sudeste, 

apresentam os menores percentuais de internação por DRSAI. 

Dessa forma, pode-se afirmar que a falta de saneamento básico inviabiliza a 

dignidade da pessoa humana, pois retira dela as condições mínimas para que tenha saúde com 

qualidade. Há, portanto, indubitável necessidade de o estado investir fortemente nos serviços 

de saneamento básico no país, principalmente nas regiões menos desenvolvidas, objetivando, 

com isso, propiciar melhor saúde e melhor condição de vida aos cidadãos brasileiros. Só assim 

é que se pode falar em vida com dignidade. 

Importante destacar que o Instituto Trata Brasil publicou, em março de 2018, o 

resultado de uma pesquisa em que demonstra que, no período de 2003 a 2013, houve melhoria 

                                                           
78 Disponível em: file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/estimativa_dou_2014.pdf. Acesso: 26 set. 2018. 



104 
 

da prestação do serviço de saneamento básico e da qualidade de vida da população brasileira, 

inclusive redução de mortes, doenças e afastamentos do trabalho.79 

Nesse ínterim, o percentual total de acesso aos serviços de abastecimento de água 

tratada subiu de 95,2 para 98,1 e de esgotamento sanitário passou de 77,7 para 82,8. Como uma 

das consequências da melhoria nos serviços de saneamento básico, houve redução no número 

de afastamento das atividades por problemas causados por infecções gastrointestinais 

presumíveis (diarreias e vômitos) em 26% no período de 2003 a 2013.  

Cabe destacar, que o número total de casos registrados dessas doenças no ano de 

2013 foi de 17.753.000 (dezessete milhões, setecentos e cinquenta e três mil) que resultou em 

353.503 (trezentas e cinquenta e três mil, quinhentas e três) internações no Sistema Único de 

Saúde – SUS, ao custo de R$125.497.000,00 (cento e vinte e cinco milhões, quatrocentos e 

noventa e sete mil reais), além de 4.816 (quatro mil, oitocentos e dezesseis) óbitos. 

 

3.4 Síntese dos Resultados Encontrados sobre o Panorama do Saneamento no Brasil 

 

Após pesquisa, validação e análise dos dados identificados, constata-se que o 

saneamento básico no Brasil se encontra muito precário, principalmente nas regiões menos 

desenvolvidas, que possuem baixo IDH. É fácil perceber que o saneamento básico é mais 

efetivo nas cidades e estados que têm maior concentração de riqueza. 

Importante ressaltar que em todos os estados e cidades analisados foi possível 

constatar que houve melhoria nos indicadores de abastecimento de água, coleta de lixo e nos 

relacionados ao Desenvolvimento Humano. Essas melhorias foram percebidas principalmente 

na pesquisa realizada no ano de 2010, em que se vê o incontestável salto positivo que todos 

esses indicadores apresentaram em todos os entes federados pesquisados. 

Esse resultado não nos permite afirmar que o saneamento básico seja único 

segmento responsável pela melhoria no IDH. Mas, indubitavelmente ele é um fortíssimo fator 

que condiciona a melhoria no indicador de desenvolvimento humano. Isso porque o saneamento 

básico está diretamente relacionado à melhoria da saúde, à prevenção a doenças e a 

possibilidade de melhor desenvolvimento do ser humano. Sem ele, todas essas áreas da vida 

ficam comprometidas. 

Cabe ressaltar que as informações apresentadas nesta pesquisa sobre o panorama 

do saneamento básico no Brasil são fruto de informações prestadas pelos próprios estados, 

                                                           
79 Disponível em: http://www.tratabrasil.org.br/estudos/estudos-itb/itb/beneficios-economicos-e-sociais. Acesso 
em 26 out. 2018. 
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municípios e empresas responsáveis pelas prestações dos serviços. Então, é recomendável que 

sejam interpretados à luz dessas considerações. 

Entretanto, é importante apontar que dentre os 5.553 (cinco mil, quinhentos e 

cinquenta e três) municípios brasileiros, 381 (trezentos e oitenta e um) não enviaram suas 

respostas relacionadas ao abastecimento de água e 1.505 (um mil, quinhentos e cinco) não 

enviaram as respostas relacionadas ao esgotamento sanitário. Logo, os dados relacionados ao 

saneamento básico no âmbito nacional ficam levemente prejudicados.  

Não existe no Brasil nenhuma legislação que obrigue os municípios a efetuarem 

estudos ou sequer informar ao SNIS ou a qualquer Órgão Federal a situação do saneamento 

básico no seu âmbito de competência, o que demonstra ausência de interesse do legislador 

pátrio para que esses dados sejam revelados ao público. 

Outro resultado que chama muito a atenção é o altíssimo índice de perda de água 

na distribuição, cuja média nacional é de 38,1% (trinta e oito inteiros e um décimo por cento) 

de toda água produzida. Porém, há estados em que essa média é muito maior, como é o caso do 

Maranhão que atinge 68,3% conforme visto acima. Já em países considerados desenvolvidos, 

como Japão e Austrália, esse índice está na casa dos 10% o que demonstra que é possível reduzi-

lo significativamente. Contudo, há que se considerarem as diferenças culturais e topográficas 

de cada lugar. 

O Brasil, possui cerca de 626 milhões de quilômetros de redes de água e 303 

milhões de quilômetros de redes de esgoto, o que condiciona alto número de vazamentos e 

dificuldade de saná-los em curto tempo. Outros problemas alegados pelas empresas atuantes no 

setor são os furtos de água, manipulação dos medidores e deficiência nos aparelhos de medição. 

No ano de 2016, havia no Brasil cerca de 56,7 milhões de economias residenciais ativas 

abastecidas por rede de água e 34,2 milhões atendidas com rede de esgoto (SNIS, 2016). 

Todavia, é incontestável que esse alto índice de perda na distribuição favorece, em 

muito, encarecimento das tarifas praticadas, dificultando ampliação dos serviços e acesso da 

população. O volume de água produzido pelas Estações de Tratamento de Água no Brasil, no 

ano de 2016 foi próximo de 16 (dezesseis) milhões de metros cúbicos. Desse volume, o que foi 

medido nos domicílios dos consumidores está no patamar dos 10 (dez) milhões de metros 

cúbicos (SNIS, 2016). 

Ainda conforme o SNIS (2016) os estados brasileiros que mais sofrem com a baixa 

prestação dos serviços de saneamento básico são maranhão, Pará, Acre, Rondônia e Amapá. E, 

não por acaso, apresentam baixo índice de desenvolvimento humano, pois o saneamento básico 
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está diretamente relacionado à qualidade de vida do cidadão, sendo indubitavelmente um direito 

fundamental que deve ser, assim, assegurado pelo poder público brasileiro. 

Importante constatação é que nem todas as cidades são atendidas pela Companhia de 

Saneamento do seu estado. Muitas delas são atendidas por autarquias municipais, administração 

pública direta e por empresas privadas que atuam no setor. Porém, há que se destacar, que 

nessas cidades atendidas pela própria administração municipal os índices de atendimento de 

água e esgoto são muito menores que naquelas atendidas pelas Companhias de Saneamento 

estaduais. 

Isso se explica porque esses municípios são pequenos, em sua maioria, e têm baixo 

poder de investimento. Aliado a esse fato, há que se considerar a dificuldade de se estabelecer 

um planejamento e a continuidade do mesmo, tendo em vista a constante alteração no comando 

da administração pública municipal que, a cada nova gestão, estabelece outras prioridades. 

Nesta pesquisa, foram apresentados panoramas do saneamento básico nos cinco 

estados que apresentam os piores resultados no que diz respeito a esse serviço, bem como nos 

cinco que apresentam as melhores médias do IDH. Com isso, pode-se perceber que naquelas 

cidades em que há baixa prestação de serviços de saneamento básico, há também baixa média 

no índice de desenvolvimento humano. Por outro lado, não por acaso, todos os indicadores 

cresceram na mesma proporção e velocidade demonstrando uma certa ligação entre um e outro. 

Ou seja, se a prestação dos serviços de saneamento básico cresce em determinada época e local, 

o IDH tende a crescer também. 

A título de exemplo, relata-se apenas um dado que é o aumento da expectativa de 

vida das pessoas, em decorrência das medidas de saúde pública adotadas, remédios e tecnologia 

médica, que passou de pouco mais de 20 ou 30 anos na Europa Ocidental no final do Império 

Romano e Idade Média para aproximadamente 80 anos nos dias atuais (SAGAN, 1997) 

Nas palavras de Marçal Justen Filho, há um vínculo indissociável entre o 

saneamento básico e direitos fundamentais. O autor ainda acrescenta que: 

 
Os direitos fundamentais se traduzem na atribuição a todo e qualquer indivíduo de 
condições de sobrevivência como “sujeito” (e não como “objeto”) da vida. Isso 
envolve o fornecimento de utilidades materiais e imateriais que assegurem a 
existência saudável e a proteção possível contra os fatores nocivos do meio-ambiente 
circundante, de modo a propiciar o desenvolvimento de todas as potencialidades 
individuais e coletivas (JUSTEN FILHO, 2005, p. 208) 
 

O princípio da universalização do acesso, conforme Lomar (2007, p. 7), decorre 

dos direitos fundamentais da pessoa humana, assim como a vida e a saúde, todos acolhidos na 
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Constituição Federal de 1988. Conforme o referido autor, “trata-se de direito fundamental de 

natureza social que exige a prestação ativa por parte do Poder Público para seu atendimento”. 

Pesquisa divulgada pelo Instituto e Dados Básicos – IDB80, publicada em 2011, 

confirma a tendência de melhoria nos serviços de saneamento básico nas décadas de 1991, 2000 

e 2011, tanto para serviços de abastecimento de água potável, quanto para coleta de 

esgotamento sanitário e de resíduos sólidos. Nesta pesquisa, os dados não são apresentados por 

municípios, conforme as anteriores, mas sim por estado e regiões metropolitanas, conforme se 

verifica no Anexo 9. 

 

3.5 Custos Operacionais com Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e 

Destinação Final dos Resíduos Sólidos 

 

Para construir e operar sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

são necessários altos investimentos e muitos gastos. Os principais custos para construir tais 

sistemas estão relacionados à aquisição da área, construção civil, aquisição de equipamentos. 

Após implantados, os custos de mão-de-obra, energia elétrica, produtos químicos e 

equipamentos são uma constante inevitável. Cabe ressaltar que, em muitos casos, os valores 

pagos pelos consumidores dos serviços ficam abaixo dos custos de investimento e operacionais, 

conforme será demonstrado adiante. O ano de 2015, por exemplo, teve consumo de 10,9 Twh, 

mas deve-se levar em conta as medidas de racionalização do volume de água consumido, 

adotadas em diversas localidades, motivadas pela crise hídrica em diversas regiões do país 

(SNIS, 2016). 

É possível perceber que nas cidades mais populosas o retorno financeiro quanto a 

esses investimentos é mais certeiro, razão pela qual essas cidades são mais disputadas tanto pela 

iniciativa privada, quanto pelas Companhias de Saneamento e pelos próprios municípios. 

Todavia, nas cidades menos populosas esta realidade é inversa; ou seja, somente o poder 

público é quem se dispõe a prestar tais serviços, mais por exigência legal do que por objetivo 

econômico. 

No caso dos serviços de coleta e destinação final dos resíduos sólidos, uma solução 

encontrada pelos municípios foi a formação de consórcios intermunicipais para realização deste 

trabalho. Todavia, importante ressaltar que há grande dificuldade em fazer a cobrança do 

usuário, uma vez que não há nenhuma forma de mensurar o lixo gerado. Assim sendo, há uma 

                                                           
80 Disponível em:  http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2011/matriz.htm#cober. Acesso em: 26 set. 2018. 
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breve injustiça na cobrança pela prestação deste serviço, uma vez que todos pagam de forma 

igualitária ainda que uns gerem mais resíduos que outros. Nos itens a seguir, os principais custos 

na prestação desses serviços serão detalhados. 

 

3.5.1 Custos com Energia Elétrica para Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. 

 

Conforme pesquisa realizada pelo SNIS, no ano de 2016 as despesas dos 

prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com energia elétrica, 

atingiram o valor de R$5,41 bilhões, equivalente a 11,8 TWh81-82, com tendência de aumento, 

devido à escassez hídrica, ampliação dos sistemas e aumento da população. Desse quantitativo 

de TWh, 10,6 foram utilizados com abastecimento de água e 1,2 coleta, tratamento e destinação 

final de esgoto. A média nacional do gasto com energia elétrica para prestação dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário é de R$14,56 (catorze reais e cinquenta e seis 

centavos) por economia/ano. 

A seguir, na Tabela 23, a despesa total com energia elétrica que cada estado teve 

no ano de 2016, para prestação de serviços de saneamento básico, englobando as despesas 

despendidas pelos governos estaduais, municipais sociedades de economia mistas ou empresas 

privadas, dentro de cada estado: 

  

                                                           
81 Um Terawatt-hora equivale a um quilowatt-hora elevado à nona potência (1 TWh = 1 kWh9).  
Um quilowatt-hora equivale a um watt-hora elevado à terceira potência (1 kWh = 1 Wh3). 
Whatt-hora (Wh): Unidade de energia. Energia transferida uniformemente por um sistema de potência igual a 1 
watt durante uma hora. 
Watt (W): Unidade de potência. O watt é a potência de um sistema energético no qual é transferida, contínua e 
uniformemente, a energia de 1 joule por segundo. 
Joule (J): Unidade de trabalho, de energia e de quantidade de calor. O joule é o trabalho produzido por uma força 
de 1 newton que leva o ponto de aplicação dessa força a deslocar-se por uma distância de 1 metro na direção da 
força. 
Newton (N): Unidade de força. O newton é a força que, quando aplicada a um corpo de massa igual a 1 quilograma, 
atribui-lhe a aceleração constante de 1 metro por segundo quadrado na direção da força. 
(ANEEL, 2018. Atlas de Conversão. Disponível em: 
file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/atlas_fatoresdeconversao_indice.pdf. Acesso em 29 jul. 2018). 
82 Conforme Balanço Energético Nacional do Ministério das Minas e Energias, a quantidade de energia elétrica 
utilizada pelos prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no ano de 2016, no Brasil, 
é equivalente à utilizada por 18,1 milhões de pessoas. Disponível em: http://www.ben.epe.gov.br. Acessado em 
29/07/2018.  



109 
 

Tabela 23: Despesa total com energia elétrica, por estado da federação, para prestação dos 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 
 

Estado Valor (R$) Estado aValor (R$) 
Acre 9.101.621,46 Paraíba 62.363.796,85 
Alagoas 57.959.287,03 Paraná 413.682.819,22 
Amapá 5.491.058,65 Pernambuco 144.486.527,06 

Amazonas 47.759.417,36 Piauí 58.044.682,18 
Bahia 218.594.200,83 Rio de 

Janeiro 
496.540.074,23 

Ceará 117.898.479,17 Rio Grande 
do Norte 

90.452.990,86 

Distrito 
Federal 

113.777.293,27 Rio Grande 
do Sul 

355.639.104,67 

Espírito Santo 104.961.418,70 Rondônia 21.179.751,83 
Goiás 220.613.216,83 Roraima 6.275.306,66 
Maranhão 86.810.416,83 Santa 

Catarina 
174.406.162,83 

Mato Grosso 94.470.488,23 São Paulo 1.683.154.789,81 
Mato Grosso 
do Sul 

79.312.192,59 Sergipe 63.224.971,37 

Minas Gerais 566.474.809,11 Tocatins 26.987.220,38 
Pará 98.275.088,75 

Fonte: SNIS, 2016, p. 57. 

 

Vê-se, portanto, que o alto custo com energia elétrica é um dificultador para a 

universalização do saneamento básico. Porém, há necessidade de encontrar medidas 

alternativas para redução destes custos. Há que considerar que a aceitabilidade de altos 

dispêndios com um importante produto não é a medida mais adequada, isso porque 

indubitavelmente esses custos só tendem a aumentar devido à inflação e ao natural aumento da 

população. 

Uma forma de redução do custo com energia elétrica é a redução do índice de perdas 

medidas que, conforme visto alhures, ultrapassa 30% da produção de água em todos os estados. 

E, em alguns deles, ultrapassa 60%. Com isso, vê-se que está sendo utilizada energia elétrica 

para desperdiçar água. É inadmissível tamanho índice de perda. Por outro lado, há necessidade 

de manter esforços incessantemente na busca de constantes soluções de melhorias neste 

indicador. 

Além da redução do índice de perda medida, devem as Companhias de Saneamento 

públicas ou privadas e os Departamentos Municipais, buscar a utilização de fontes alternativas 

de energia elétrica, como por exemplo as energias solar, hidráulica e eólica. E, para as Estações 

de Tratamento de Esgoto, há possibilidade de transformar a matéria orgânica degradada em 

biogás e, por fim, transformá-lo em energia. 

Há, ainda, a possibilidade de utilização de outras fontes de energias, como é o caso 

da energia eólica que tem a maior parte dos seus parques nacionais nas regiões nordeste e sul 

do Brasil. Sendo a região nordeste a que mais gera energia eólica no país, com mais de 50% 
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(RAMALHO, 2017, p. 17-18). Assim, os governos federal, estaduais e municipais poderiam 

utilizar de fontes alternativas de energia para reduzir os custos das unidades operacionais e 

administrativas dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Tudo isso contribuiria sobremaneira para a redução dos custos com energia elétrica 

e, consequentemente, permitiria maiores investimentos na expansão do saneamento básico, 

tanto em quantidade quanto em qualidade fazendo com que ele chegasse a mais pessoas 

objetivando a sua universalização. 

De acordo com Américo de Oliveira Sampaio83, o custo com energia elétrica é um 

dos mais elevados para as ETEs, podendo chegar a 20% do seu total. Este custo, para atender 

uma população de aproximadamente cem mil habitantes, seria algo em torno de R$200.000,00 

(duzentos mil reais) por mês. Entretanto, o uso de gás gerado a partir de digestores anaeróbios 

poderá reduzir estes custos em cerca de 50%. 

Em 2015, as despesas com energia elétrica dos prestadores de serviço de 

saneamento participantes do SNIS atingiram R$ 5,14 bilhões (FN013), tendo sido consumidos 

11,0 TWh com abastecimento de água (AG028) e 1,2 TWh com esgotamento sanitário (ES028). 

Esta quantidade equivale ao consumo doméstico anual de cerca 19 milhões de habitantes. 

(SNIS, 2016) 

Os dados históricos do SNIS apontam para uma tendência crescente de consumo 

energético no setor que geralmente acompanha os aumentos no consumo per capita (IN022) e 

o atendimento com os serviços de água e esgotos (IN 055, IN023, IN056, IN024). Entretanto, 

outros fatores, como o aumento do volume consumido (AG010) ou a escassez hídrica, que 

influenciam a produção de água, podem causar impacto nestes indicadores. Além disso, o 

aumento da população residente torna necessário que os prestadores de serviço aumentem o 

volume de água produzido (AG006) e de tratamento de efluentes. (SNIS. 2015) 

Diante de tudo o que foi aqui observado, verifica-se que há grande deficiência no 

saneamento básico no país, especialmente no que diz respeito ao tratamento de esgoto. Aliado 

a isso, há forte concentração dessa deficiência em regiões mais pobres do país. A grande 

dificuldade de sanar tal problema está exatamente na inexistência de recursos financeiros 

públicos para investimentos. Por outro lado, há razoável desinteresse do capital privado em 

investir em regiões onde sabidamente o retorno é incerto. 

                                                           
83 Disponível em http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/brasil20/i-130.pdf. Acesso em 30 jul. 2017 
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Aliado a isso, os governos acovardam-se por detrás do princípio da reserva do 

possível para justificar a sua incompetência e desinteresse em levar saúde, por intermédio do 

saneamento básico, especialmente tratamento de esgoto, às populações carentes. 

Verifica-se, ainda, que uma alternativa a essa situação seria buscar mecanismos que 

reduzam os custos com o tratamento de esgoto, possibilitando que este importante sistema de 

saúde seja levado à população, contribuindo fortemente com a universalização da saúde pública. 

Anota-se aqui que, com base nos dados apresentados, a utilização do biogás 

produzido pelas próprias Estações de Tratamento de Esgoto – ETEs, pode ser utilizado como 

energia elétrica para abastecer o próprio Sistema de Tratamento de Esgoto, reduzindo 

fortemente os custos com energia que representam cerca de 20% (vinte por cento) dos custos 

operacionais, conforme explicitado neste trabalho. 

Vê-se também, que de acordo com o tamanho da população atendida esta energia 

produzida a partir do biogás poderia ser, inclusive, comercializada, gerando lucros para a 

atividade de tratamento de esgoto, colaborando ainda mais para viabilizá-la em regiões de baixo 

poder aquisitivo. 

Importante salientar que os gases produzidos pelas Estações de Tratamento de 

Esgoto – ETEs, se lançados na natureza provocam graves impactos ambientais. Impactos esses 

que poderão ser reduzidos, quiçá eliminados, quando esses gases forem convertidos em Biogás, 

que é bem menos poluente. 

Há, portanto, uma dupla vantagem em investir no biogás: reduzir o lançamento de 

gazes poluentes na atmosfera; e reduzir os custos para levar saúde por intermédio de 

saneamento básico às populações carentes. Certo é que o biogás pode ser utilizado não somente 

em ETEs situadas em regiões carentes, mas também naquelas onde o poder aquisitivo da 

população é maior. Assim, a dupla vantagem em investir no biogás seria também visível. 

 

 
3.6 Investimentos Realizados em Saneamento Básico no Brasil, no ano de 2016 

 

 

No ano de 2016, foram investidos R$11,511 bilhões em serviços de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário no Brasil, segundo o SNIS, valor 5,5% inferior ao ano anterior 

em que foram investidos R$12,175 bilhões. Na Tabela 24, a seguir, apresentam-se os 

investimentos distribuídos por estados da federação: 
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Tabela 24: Investimento em saneamento básico, por estado da federação, no período de 2014 
a 2016. 

Estado 2016 2015 2014 Total 
R$ 

milhões 
% R$ 

milhões 
% R$ 

milhões 
% R$ 

milhões 
% 

São Paulo 4.505,3 39,14 4.193,5 34,44 4.076,48 33,27 12.775,3 35,6 
Rio de Janeiro 875,1 7,60 1.574,4 12,93 4.026,10 4,35 3.475,6 9,69 
Minas Gerais 743,8 6,46 1.281,9 10,53 1.285,66 10,03 3.311,3 9,23 

Paraná 766,4 6,66 817,1 6,71 1.019,40 7,94 2.602,9 7,25 
Pernambuco 563,1 4,89 550,3 4,52 707,33 7,14 1.820,6 5,07 

Bahia 513,1 4,46 582,9 4,79 587,96 5,48 1.684,1 4,69 
Goiás 453,1 3,94 416,3 3,42 609,52 4,27 1.478,9 4,12 

Rio Grande do Sul 456,1 3,96 419,1 3,44 431,31 4,1 1.306,5 3,64 
Santa Catarina 479,0 4,16 486,2 3,99 336,01 2,82 1.301,2 3,63 
Espírito Santo 259,9 2,26 212,7 1,75 273,14 3,66 745,8 2,08 

Mato Grosso do Sul 258,7 2,25 158,6 1,30 240,39 2,26 657,7 1,83 
Mato Grosso 209,8 1,82 175,5 1,44 187,88 1,36 573,1 1,60 

Paraíba 183,3 1,59 56,0 0,46 89,91 1,42 329,2 0,92 
Distrito Federal 182,5 1,59 129,7 1,07 165,29 1,51 477,5 1,33 

Ceará 159,7 1,39 223,5 1,84 256,41 1,97 639,6 1,78 
Pará 139,8 1,21 77,4 0,64 142,80 1,4 360,0 1,00 

Maranhão 136,3 1,18 109,3 0,90 104,17 1,11 349,8 0,97 
Rio Grande do 

Norte 
133,1 1,16 159,3 1,31 134,70 1,05 427,1 1,19 

Sergipe 115,1 1,00 137,1 1,13 139,17 0,81 391,4 1,09 
Tocantins 114,8 1,00 207,5 1,70 126,62 0,85 449,0 1,25 
Alagoas 86,5 0,75 81,2 0,67 25,42 0,12 193,1 0,54 

Amazonas 59,6 0,52 26,8 0,22 55,10 0,83 141,5 0,39 
Roraima 56,8 0,49 38,7 0,32 51,89 0,97 147,4 0,41 

Acre 24,9 0,22 15,5 0,13 22,66 0,25 63,1 0,18 
Piauí 22,8 0,20 33,5 0,27 64,94 0,6 121,2 0,34 

Rondônia 12,4 0,11 8,5 0,07 19,69 0,19 40,5 0,11 
Amapá 0,00 0,00 2,6 0,02 17,72 0,21 20,3 0,06 
Brasil 11.511,0 11,00 12.175,1 100,00 10.449,8 100,00 35.883,7 100,00 

Fonte: SNIS, 2016, p.54. 

 

 

De acordo com o SNIS (2016), estes investimentos referem-se a projetos, obras, 

fiscalização de obras, equipamentos e instalações incorporados aos sistemas de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário. 

Na tabela 25, a seguir, é apresentada a relação entre investimentos e déficit de 

acesso, na média de 2007 a 2016, por região brasileira. Nela, é possível verificar o que cada 

região contribui para a deficiência de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no país, 

considerando a população urbana não atendida com redes de distribuição de água e coletoras 

de esgoto, bem como os investimentos que nelas são feitos. 
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Tabela 25: Relação entre investimentos e déficit de serviços de saneamento, por Regiões. 

Região Participação no déficit de acesso, em % Participação nos investimentos realizados, 
em % 

Água Esgotos Água Esgotos 
Norte 28,4 13,3 5,1 2,9 
Nordeste 31,0 32,7 22,2 13,7 
Sudeste 33,5 28,6 51,6 58,7 
Sul 4,9 16,6 12,3 16,1 
Centro-Oeste 2,2 8,8 8,9 8,5 
Brasil 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: SNIS, 2016, p. 55 

 

Essa Tabela 25, acima, é importantíssima para se entender o grande problema que 

se encontra à frente quando o assunto é a universalização do saneamento básico no Brasil. 

Observe-se que os investimentos são inversamente proporcionais aos déficits de acesso ao 

serviço. Ou seja, quanto mais a região precisa dos investimentos para o saneamento básico, 

menos ela os recebe. 

Isso se deve, conforme explicitado alhures, ao interesse econômico uma vez que é 

mais rentável investir no saneamento básico em regiões mais populosas, do que o contrário. 

Assim sendo, as Companhias de Saneamento básico que atendem, também, o interesse do 

investidor, e as empresas privadas que atuam do setor, buscam investir onde há maior 

possibilidade de lucro, ou seja, nas regiões mais desenvolvidas. 

Com isso, agrava-se a situação do saneamento básico no país, principalmente nas 

regiões com IDH mais baixo, que são as que mais precisam do referido investimento. Certo é 

que para levar o saneamento a estas regiões há necessidade de grande empenho do poder 

público em fazer cumprir a legislação. Esta é a grande relevância de se entender o saneamento 

básico não apenas como um direito comum, mais fácil de ser violado, mas sim como um direito 

fundamental de todo cidadão; direito esse, protegido pelas normas constitucionais. Cabe 

salientar, que mesmo as despesas sendo elevadas, as receitas também são. E isso possibilita ao 

investidor a obtenção de lucros plausíveis, como veremos a seguir. 

 
 

3.7 Receitas e Despesas com Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário 

 

O SNIS (2016) demonstrou que a receita é muito superior às despesas realizadas 

para prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Brasil. 

Enquanto a receita total foi de R$55,2 bilhões, a despesa de exploração dos serviços (custeio 

ou despesas correntes) totalizou R$37,2 bilhões. Portanto, verifica-se que o “negócio” é 

altamente lucrativo para aqueles que nele atuam. As despesas compreendem pessoal próprio, 
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produtos químicos, energia elétrica, serviços de terceiros, água importada, esgoto exportado, 

despesas fiscais ou tributárias, e outras despesas com exploração dos serviços. 

Na tabela a seguir, apresentamos o valor médio das tarifas de água por metro cúbico 

e o correspondente valor totalizado das despesas necessárias para produção e distribuição dessa 

água nos estados brasileiros. 

Tabela 26: Tarifa, despesa e variação médias. 
Estado 2015 2016 Variação 

Tarifa 
média 

(R$/m³) 

Despesa 
total 

média 
(R$/m³) 

Tarifa 
média 

(R$/m³) 

Despesa 
total 

média 
(R$/m³) 

Tarifa 
média 
(%) 

Despesa 
total 

média 
(%) 

Acre 1,97 2,07 2,24 2,97 13,7 43,5 
Amapá 2,33 3,97 2,48 3,60 6,40 -9,3 

Amazonas 4,03 3,90 4,21 3,92 4,5 0,5 
Pará 1,69 3,64 2,09 4,22 23,7 15,9 

Rondônia 3,25 4,27 3,29 4,22 1,2 -1,2 
Roraima 2,34 3,92 2,56 4,62 9,4 17,9 
Tocantins 3,58 3,26 4,19 5,28 17,0 62,0 
Alagoas 3,43 4,60 4,63 5,08 35,0 10,4 
Bahia 3,39 3,45 3,23 3,41 -4,7 -1,2 
Ceará 2,28 2,58 2,69 2,44 18,0 -5,4 

Maranhão 2,55 3,14 2,99 3,34 17,3 6,4 
Paraíba 3,03 3,60 3,67 4,22 21,1 17,2 

Pernambuco 3,14 3,08 3,50 3,37 11,5 9,4 
Piauí 2,69 3,42 3,06 3,87 13,8 13,2 

Rio Grande do Norte 3,09 3,06 3,43 3,27 11,0 6,9 
Sergipe 3,59 3,85 4,20 4,57 17,0 18,7 

Espírito Santo 2,55 2,22 2,78 2,34 9,0 5,0 
Minas Gerais 2,67 2,81 3,15 3,09 18,0 10,0 
Rio de Janeiro 3,66 2,89 3,96 3,10 8,2 7,3 

São Paulo 2,43 2,48 2,85 2,42 17,3 -2,4 
Paraná 3,03 2,85 3,53 3,19 16,5 11,9 

Rio Grande do Sul 4,45 4,12 4,89 4,31 9,9 4,6 
Santa Catarina 3,45 3,28 3,89 3,71 12,8 13,1 
Distrito Federal 4,37 4,68 4,74 4,89 8,5 4,5 

Goiás 4,04 5,14 5,02 5,19 24,3 1,0 
Mato Grosso 2,36 2,27 2,65 2,50 12,3 10,1 

Mato Grosso do Sul 3,64 3,03 4,34 3,34 19,2 10,2 
Brasil 2,96 2,96 3,36 3,10 13,5 4,7 

Fonte: SNIS, 2016, p. 58. 

 

Observe-se, mais uma vez, que nos estados mais populosos, industrializados e com 

IDH-M mais altos o valor médio cobrado pelos serviços prestados, para cada ligação, é superior 

às despesas médias. É o que ocorre com os estados do Sudeste e Sul.  

Já em quase todos os estados da Região Norte, esta conta é inversa; ou seja, a 

despesa é maior que o valor cobrado. Na Região Nordeste, somente em Pernambuco e Rio 

Grande do Norte o valor da tarifa supera o da despesa. E, na média nacional, o custo com a 

prestação do serviço e o valor da tarifa se equiparam. 
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Em Minas Gerais, uma solução encontrada foi a alteração dos critérios de 

distribuição do ICMS pelo estado, que aumentou a quota benéfica aos municípios que dispõem 

de sistemas de tratamento de esgoto ou disposição final dos resíduos sólidos urbanos. É o que 

ficou conhecido como ICMS Ecológico, instituído pela Lei n.º 13.803/00 que revogou a Lei 

12.040/95. 

Esta pesquisa analisou, também, a saúde financeira das Companhias de Saneamento 

estaduais, objetivando demonstrar que a situação das mesmas não é a mais salutar possível, 

possibilitando perceber que estas Companhias precisarão de ajuda externa, seja dos governos 

estaduais ou federais, para ampliar a sua área de atuação, levando o saneamento básico a toda 

população dos seus estados. Observe: 

Tabela 27: Liquidez corrente, geral e grau de endividamento. 
Sigla do prestador Estado Liquidez 

corrente 
Liquidez 

geral 
Grau de 

endividamento 
DEPASA Acre - - - 
COSAMA Amazonas 0,54 2,14 0,47 

CAESA Amapá 0,24 0,52 1,92 
COSANPA Pará 0,59 0,29 0,47 

CAERD Rondônia 0,78 0,08 3,96 
CAER Roraima 0,25 0,62 1,61 
ATS Tocantins - - - 

SANEATINS Tocantins 1,1 0,27 0,98 
CASAL Alagoas 0,26 0,11 2,62 

EMBASA Bahia 1,39 1,57 0,29 
CAGECE Ceará 0,79 0,58 0,37 
CAEMA Maranhão 0,59 1,43 0,7 
CAGEPA Paraíba 0,97 2,08 0,48 

COMPESA Pernambuco 2,47 0,62 0,26 
AGESPISA Piauí 0,17 0,21 1,44 

CAERN Rio Grande do 
Norte 

2,46 2,31 0,43 

DESO Sergipe 1,16 0,58 0,15 
CESAN Espírito Santo 1,41 0,8 0,21 

COPASA Minas Gerais 1,42 0,61 0,47 
COPANOR Minas Gerais 4,03 5,23 0,19 

CEDAE Rio de Janeiro 1,3 0,42 0,57 
SABESP São Paulo 0,89 0,25 0,58 

SANEPAR Paraná 1,35 0,45 0,49 
CORSAN Rio Grande do 

Sul 
0,77 0,63 0,55 

CASAN Santa Catarina 1,58 0,38 0,54 
CAESB Distrito 

Federal 
1,32 0,44 0,55 

SANEAGO Goiás 0,75 0,41 0,41 
SANEMAT Mato Grosso    
SANESUL Mato Grosso 

do Sul 
1,22 3,46 0,29 

Fonte: ZANLUCA, 201684.  

                                                           
84 Disponível em: http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/indices-de-liquidez.htm. Acesso em: 08 set. 
2018. 
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Zanluca, 2016, explica o que os índices de liquidez avaliam e como são calculados, 

vejamos:  

Os índices de liquidez avaliam a capacidade de pagamento da empresa frente a suas 
obrigações. Sendo de grande importância para a administração da continuidade da 
empresa, as variações destes índices devem ser motivos de estudos para os gestores. 
As informações para o cálculo são retiradas unicamente o Balanço Patrimonial, 
demonstração contábil que evidencia a posição patrimonial da entidade, devendo ser 
atualizadas constantemente para uma correta análise. 
Liquidez corrente: Calculada a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da 
empresa (caixas, bancos, estoques, clientes) e as dívidas a curto prazo (empréstimos, 
financiamentos, impostos, fornecedores). No Balanço, estas informações são 
evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante. Resultado 
maior que 1: resultado que demonstra folga no disponível para uma possível 
liquidação das obrigações. Resultado igual a 1: Os valores dos direitos e obrigações a 
curso prazo são equivalentes. Resultado menor que 1: Não haveria disponibilidade 
suficientes para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso. 
Liquidez geral: Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da 
empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo. Estes valores 
também são obtidos no balanço patrimonial. A partir de 31/12/2018, em função da 
nova estrutura dos balanços patrimoniais promovida pela MP 449/2008, a fórmula da 
liquidez geral será: Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / 
(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante). Resultado menor que 1: Deficitária. 
Resultado entre 1,0 a 1,35: Equilibrada. Resultado maior que 1,35: Satisfatória. 
(ZANLUCA, 2016, grifo do autor).  
 
 

Assim, é possível perceber que os indicadores econômicos da maioria das empresas 

estaduais de saneamento do Brasil não demonstram que elas têm grande potencial para investir 

no setor. Todavia, conforme explicitado alhures, isso não é motivo que justifique o abandono 

desse serviço àqueles que mais precisam. As Companhias de Saneamento estaduais foram 

criadas para levar o saneamento básico a todos os locais dos estados. Dessa forma, precisam se 

esforçar objetivando cumprir a missão para a qual foram constituídas, inclusive buscando 

recursos externos sempre que necessário. 

Isso porque, embora essas Companhias não tenham grande potencial financeiro 

para investir, elas têm grande capacidade de atrair investimentos, inclusive porque são uma 

fonte de geração de emprego e renda aos trabalhadores nas regiões onde atuam.  

O investimento em saneamento tem potencial para melhorar a saúde e renda da 

população, o IDH e, ainda, gerar grande quantidade de emprego, o que é uma necessidade 

urgente em nosso país. A seguir, na Tabela 28, lista-se a quantidade de trabalhadores diretos e 

indiretos que são fruto dos investimentos em saneamento básico, seja por intermédios das 

Companhias de Saneamento, Departamentos Municipais ou empresas privadas. 
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Tabela 28: Quantidade de trabalhadores no setor de saneamento no Brasil. 
Estado Quantidade equivalente de 

pessoal 85(empregados) 
Empregos gerados pelos 

investimentos86 (empregados) 
Total de 

trabalhadores 
(empregados) 

Acre 710 1.320 2.031 
Amazonas 340 0 340 

Amapá 1.757 3.161 4.919 
Pará 3.506 7.409 10.914 

Rondônia 1.115 655 1.770 
Roraima 707 3.009 3.715 
Tocantins 2.118 6.086 8.204 
Alagoas 2.575 4.587 7.162 
Bahia 13.735 27.197 40.931 
Ceará 5.325 8.464 13.789 

Maranhão 4.027 7.224 11.250 
Paraíba 4.138 9.714 13.852 

Pernambuco 8.317 29.842 38.159 
Piauí 2.162 1.209 3.371 

Rio Grande do Norte 3.493 7.054 10.547 
Sergipe 2.492 6.102 8.593 

Espírito Santo 4.630 13.775 18.405 
Minas Gerais 30.471 39.422 69.893 
Rio de Janeiro 16.665 46.381 63.046 

São Paulo 58.524 238.782 297.306 
Paraná 12.102 40.617 52.719 

Rio Grande do Sul 13.779 24.173 37.952 
Santa Catarina 8.972 25.386 34.358 
Distrito Federal 3.118 9.675 12.792 

Goiás 7.681 24.016 31.697 
Mato Grosso 3.831 11.118 14.949 

Mato Grosso do Sul 3.672 13.710 17.382 
Brasil 217.914 610.085 827.999 

 
  

                                                           
85  

FN026* + (FN014 x FN026*) 
                             FN010 

FN010: Despesa Com pessoal próprio. 
FN014: Despesa Com serviços de terceiros. 
FN026: Quantidade total de empregados próprios. 

FN026*  Utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao mesmo. 
 
86 Conforme BNDS (2004), a cada R$10 milhões de aumento na produção da construção civil há em média 530 
novos empregos. 
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4 O SANEAMENTO BÁSICO COMO DIREITO FUNDAMENTAL 
 
 

O saneamento básico, já há algum tempo, vem sendo reconhecido tanto pela 

doutrina como pela jurisprudência pátrias como um direito fundamental do cidadão brasileiro, 

embora não esteja explicitamente positivado na Constituição Federal de 1988. É o que se 

verifica, por exemplo, na Apelação Cível número 70069096964 (N.º CNJ 0119890-

64.2016.8.21.7000) em que o TJRJ determinou ao município de Itaqui que promovesse obras 

visando ao tamponamento de esgoto jorrando a céu aberto, acumulando sujeira, mau cheiro e 

focos de contaminação por fungos bactérias e outros agentes patológicos. Assim sendo, o 

Tribunal entendeu ser possível a “determinação ao município de uma obrigação de fazer para 

satisfação de direitos fundamentais, dentre os quais se insere o direito à saúde”.  

A DUDH comemora, neste ano de 2018, 70 anos de existência. Certo é que nem 

todos os direitos ali previstos são cumpridos pelos países soberanos. Todavia, é indiscutível que 

a sua aceitação no mundo tem contribuído fortemente para que esses direitos humanos sejam 

cada vez mais respeitados por todos os povos, uma vez que eles podem ser exigidos e esperados 

por todas as pessoas, pelo simples fato de serem humanas. 

Embora a DUDH tenha abordado todos os aspectos possíveis e previsíveis para a 

época, não pensaram todos eles. Por isso, questões relacionadas ao aquecimento global, 

poluição dos mares, desenvolvimento tecnológico e saneamento básico, não foram objeto de 

análise e manifestação expressa no referido documento internacional. Todavia, isso não impede 

que tais temas não sejam interpretados à luz da Declaração uma vez que todos os direitos 

humanos ali reconhecidos objetivam assegurar a vida da pessoa humana com dignidade. 

Os direitos humanos, conforme Hernán Santa Cruz87, derivam do “fato de existir”, 

e não têm nenhum tipo de hierarquia e a violação de um deles impede ou dificulta a efetivação 

de outros. No caso analisado neste trabalho, a saúde é um direito humano e fundamental, 

previsto tanto na Constituição Federal do Brasil quanto em documentos internacionais, quais 

sejam: a Declaração Universal dos Direitos Humanos; o Pacto Internacional dos Direitos Civis; 

e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Sendo que esses dois 

Pactos foram ratificados pelo Brasil após edição dos Decretos Presidenciais números 591 e 592, 

respectivamente, de 06 de julho de 1992. 

A saúde é indiscutivelmente um direito humano e fundamental. Porém, para que 

este direito seja efetivado, há necessidade de várias ações da sociedade e, principalmente, do 

                                                           
87 Disponível em: https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/textos-explicativos/. Acesso em: 22 dez. 2018. 
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poder público. Isso porque a saúde humana é constituída por diversos mecanismos que a 

condicionam, dentre eles: boa alimentação, higienização, atendimento médico e nutricional, 

medicamentos, habitação, agasalho e, claro, o saneamento básico. 

Embora o direito à vida seja o mais fundamental de todos, o direito à saúde está 

entre aqueles que dão sentido à vida, ou seja, que fazem a vida valer a pena. Porém, como se 

viu alhures, a saúde é condicionada por uma série de fatores, inclusive o saneamento básico 

uma vez que a ausência deste possibilita que diversos elementos agridam a saúde humana uma 

vez que haverá poluição do habitat humano. 

Quando a DUDH diz em seu artigo 25 que “todo ser humano tem direito a um 

padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde...habitação...”, ela está 

preestabelecendo a ideia de que é necessário adotar todos os procedimentos para que as pessoas 

possam viver com saúde. Isso porque saúde não é um objeto, um serviço ou um bem tangível. 

Saúde, conforme a Organização Mundial de Saúde – OMS, é um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades (OMS, 2018). 

Para que o cidadão possa ser considerado saudável, ele precisa ter acesso a todos os 

bens e serviços condicionantes deste estado, dentre os quais está o saneamento básico que é 

indispensável à promoção da saúde. Esse é o entendimento que se deve extrair da leitura do 

artigo 25 da DUDH. Ou seja, a efetivação do direito humano e fundamental à saúde só será 

atingida quando houver efetividade do acesso ao saneamento básico. 

Quando aborda o direito humano à habitação, é certo que a DUDH está prevendo 

que esta não seja apenas um teto ou abrigo sem a infraestrutura adequada às necessidades 

básicas da pessoa humana. Ao contrário, deve atender a todos os ditames conceituais de 

habitação, com condições de saúde, bem-esta, privacidade, saneamento básico e todos os 

atributos necessários para fruição dos direitos fundamentais. Caso contrário, não atenderia a 

sua função. 

Nesse sentido, o Ministério da Justiça ao comentar o artigo 2.º da Lei 10.257/01 

reconhece que o Estatuto da Cidade introduziu no campo dos direitos fundamentais a relevante 

definição de direito a cidades sustentáveis, que são direito à terra urbana, moradia, saneamento 

ambiental, infraestrutura urbana, e outros, para as gerações presentes e futuras (BRASIL, 

Ministério da Justiça, 2013, p. 22) 

Alinhado ao entendimento do Ministério da Justiça está o de Padilha ao afirmar que 

as questões relacionadas ao meio ambiente não estão limitadas ao meio ambiente natural, mas 

também ao meio ambiente artificial e este vinculado diretamente aos direitos humanos. Nesse 

sentido estão o acesso aos requisitos básicos da saúde como a água potável, o saneamento 
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básico, a habitação adequada, e outros. Estes direitos estão diretamente vinculados à dignidade 

da pessoa humana e ao direito à própria vida (PADILHA, 2010, p. 46). 

Assim sendo, a partir dessas proposições, é perceptível que a ausência de 

saneamento básico limita a garantia a direitos fundamentais como a dignidade da pessoa 

humana, a saúde e habitação. Portanto, indubitável é que o saneamento básico seja um direito 

fundamental, uma vez que sem ele é impossível alcançar outros importantes e fundamentais 

direitos. 

O entendimento aqui explicitado encontra fundamento também no artigo 11, §1.º 

do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais que assegura a toda 

pessoa o direito a um nível de vida adequado para si próprio e sua família, inclusive com 

alimentação, vestimenta e moradia adequadas. Logo, devido à importância do saneamento 

básico para a saúde da pessoa humana, é impossível falar em “moradia adequada” se esta não 

for dotada da prestação deste serviço. 

Na mesma linha de raciocínio está o artigo 5.º, letra “e”, incisos III e IV, da 

Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, 

adotada pela Resolução número 2.106-A da Assembleia das Nações Unidas em 21 de dezembro 

de 1965, aprovada pelo Decreto Legislativo número 23, de 21/06/1967, ratificada pelo Brasil 

em 27 de março de 1968. Essa Convenção entrou em vigor no Brasil no dia 04/01/1969, 

promulgada pelo Decreto 65.810, de 08/12/1969. 

Os mencionados incisos III e IV, da letra “e” do artigo 5.º, da Convenção 

Internacional sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial prescrevem que 

de acordo com as obrigações fundamentais enunciadas no artigo segundo desta convenção, os 

estados Partes comprometem-se a garantir a todos o direito à habitação e à saúde, sem 

discriminação racial em qualquer de suas formas. 

Semelhante previsão está no artigo 14, letra “h” da Convenção sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que diz que os Estados-Partes 

assegurarão às mulheres o direito de gozar de condições de vida adequadas, particularmente 

nas esferas da habitação, dos serviços sanitários, da eletricidade e do abastecimento de água. A 

mencionada Convenção foi promulgada no Brasil pelo Decreto 4.377, de 13 de setembro de 

2002, que revogou o Decreto 89.460, de 20 de março de 1984. 

Esses Tratados são apenas alguns exemplos dos muitos instrumentos internacionais 

que visam proteger os grupos mais vulneráveis, contra possíveis explorações e discriminações. 

Isso porque é sabido que dentre o alto número de pessoas que não têm acesso aos serviços 

públicos de saneamento básico não estão aqueles que possuem maior poder econômico. Ao 
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contrário, são sempre os grupos menos favorecidos financeiramente que mais precisam da 

proteção estatal. 

Vale ressaltar que, quando se fala em assegurar direitos fundamentais às pessoas, a 

intenção é sempre chamar a atenção para essas pessoas que estão em condições de 

vulnerabilidade e, portanto, mais propícias a terem seus direitos humanos e fundamentais 

violados. É o que se verifica, por exemplo, nas regiões brasileiras com mais baixo IDH que, 

conforme visto alhures, têm, também, menores índices de atendimento dos serviços de 

saneamento básico. 

Este entendimento ficou consagrado em Estocolmo quando foi demonstrada a 

relação entre a problemática ambiental e a questão da pobreza, sendo que, na oportunidade, 

ficou claro que, no meio urbano, as primeiras vítimas da degradação ambiental, da falta de 

saneamento e de acesso à água potável são os habitantes das favelas (SACHS, 2009). 

Nesse sentido, Souza reconhece o saneamento básico como um dos fatores 

essenciais ao combate da pobreza e da degradação do meio ambiente, por entender que ele, o 

saneamento básico, é um direito fundamental tanto quanto a saúde, a água e a dignidade humana 

(SOUZA, 2014, p.13) 

Além desses Tratados mencionados, há outros que também visam dar proteção aos 

fundamentais direitos à saúde e habitação adequadas como, por exemplo: Convenção sobre os 

Direitos da Criança, artigo 3.º, 10, 13, 14, 15, 17, 24, 25, 27, 32 e 39; Declaração das Nações 

Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, artigos 10, 17, 21, 23, 24, 29; Convenção 

Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos 

Membros das suas Famílias, artigos 8.º, 12, 13, 25, 28, 39, 43, 45, 61 e 70. 

Com tudo isso percebe-se que o reconhecimento nacional e internacional ao direito 

à moradia e à saúde são substanciais ao exercício da cidadania, uma vez que este não se efetiva 

sem o completo acesso àqueles direitos fundamentais, que estão diretamente relacionados à 

sadia qualidade de vida, ao bem-estar social e à dignidade da pessoa humana. Cabendo ressaltar 

que não cabe ter moradia inadequada, ou seja, sem os serviços essenciais à sua habitabilidade, 

dentre eles o saneamento básico. 

É este, também, o entendimento da Organização das Nações Unidas – ONU que em 

seu Comentário Geral n.º 4: Artigo 11, número 1, relativo ao direito à habitação, entendeu que 

uma habitação adequada é aquela que reúne as condições de segurança legal; disponibilidade 

dos serviços, materiais, equipamentos e infraestrutura; acessibilidade; habitabilidade; facilidade 

de acesso; localização; e respeito pelo meio cultural. 
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No que diz respeito ao quesito “habitabilidade”, a ONU reconhece como sendo 

habitável aquele estabelecimento capaz de propiciar aos seus ocupantes o espaço adequado e 

proteção contra o frio, humidade, calor, chuva, ventos e outros perigos para a saúde, com acesso 

à água potável, instalações sanitárias, limpeza, coleta e tratamento e disposição final adequada 

dos esgotos e resíduos sólidos urbanos, inclusive aplicando-se os princípios sanitários no 

domínio da habitação, elaborados pela Organização Mundial de Saúde – OMS. (ONU, Sexta 

Sessão. 1991). 

Assim sendo, 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. 

O saneamento básico é, portanto, um direito fundamental não só do indivíduo como 

também da coletividade, devendo ser considerado, também, como um serviço público essencial 

cuja provisão incumbe ao estado devido ao seu alto custo estrutural e prestacional, bem como 

à sua indispensabilidade para a sociedade e para o meio ambiente. Nesse sentido, o saneamento 

básico situa-se tanto na garantia do mínimo existencial, uma vez que é indispensável para a 

saúde humana, moradia adequada e higiene, quanto na garantia do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, uma vez que o tratamento dos resíduos sólidos e líquidos antes de 

serem devolvidos à natureza é indispensável para esse equilíbrio. 

Outro fator relevante é o combate às desigualdades sociais, econômicas e até 

mesmo ambientais, no que diz respeito a viver em ambiente saudável. Conforme demonstrado 

alhures, são nas regiões com menores índices de desenvolvimento humano e naquelas onde 

vivem as pessoas com menores rendas é que a falta dos serviços relacionados ao saneamento 

básico é mais acentuada. Entretanto, a Constituição Federal diz em seu artigo 3.º que um dos 

objetivos fundamentais da República é a erradicação da pobreza e da marginalização88, bem 

como a redução das desigualdades sociais e regionais. 

Assim, o acesso aos serviços relacionados ao saneamento básico é indispensável 

para o cumprimento deste objetivo fundamental da República, sendo mais um motivo para ser 

entendido como direito fundamental.  

A efetividade do acesso ao saneamento básico está diretamente relacionada à 

efetividade das garantias dos direitos sociais básicos, dentre eles a saúde, habitação e a própria 

                                                           
88 Marginalização é um conceito da sociologia que está relacionado à exclusão social, cultural, política e 
econômica. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/o-que-e-marginalizacao/ Acesso em: 25 dez. 2018. 
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vida. Além disso, o acesso ao saneamento básico condiciona vivência em um meio ambiente 

equilibrado o que é essencial para a qualidade de vida sendo, portanto, um condicionador para 

a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana, outro princípio fundamental da 

república.  

Inclusive, há que se ressaltar que a dignidade da pessoa humana é a matriz 

axiológica do ordenamento jurídico, sendo ponto de partida para todos os demais princípios 

normativos e pedra basilar da edificação constitucional do Estado (social, democrático e 

ambiental) de Direito brasileiro, já que o constituinte reconheceu que é o Estado que existe em 

função da pessoa humana e não o contrário. (SARLET, I. W.; FENSTERSEIFER, T. 2014, p. 

3) 

Conforme visto anteriormente, a falta de saneamento básico causa uma série de 

doenças, , que afetam diretamente as camadas mais carentes da população que, além de não ter 

fácil acesso aos médicos e hospitais, não dispendem de altos recursos financeiros para aquisição 

dos medicamentos necessários. Além disso, o pouco dinheiro que possuem, ao invés de ser 

utilizado para melhoria da qualidade de vida, necessariamente será aplicado na aquisição de 

remédios para tratamento dessas doenças, agravando, ainda mais, as desigualdades sociais. 

O saneamento básico deveria ser utilizado como mecanismo de redução das 

desigualdades sociais, conforme preconiza a Constituição Federal de 1988, bem como melhoria 

da qualidade de vida da população, uma vez que tem como um dos seus objetivos a efetivação 

do direito à saúde, bem como dos direitos sociais básicos, embora não esteja expressamente 

previsto na Constituição. Todavia, pelo fato de fazer parte daqueles direitos que garantem o 

mínimo existencial, deve ser considerado como direito fundamental. Nesse sentido, salienta 

Sarlet: 

O direito fundamental à água potável e ao saneamento básico cumpre papel elementar 
não apenas para o resguardo do seu próprio âmbito de proteção e conteúdo, mas 
também para o gozo e o desfrute dos demais direitos humanos (liberais, sociais e 
ecológicos). Nesse sentido, a relação entre saneamento básico e proteção do ambiente 
resulta evidenciada, pois a ausência de redes de tratamento de esgoto resulta não 
apenas em violação ao direito a água potável e ao saneamento básico do indivíduo e 
da comunidade como um todo, mas também reflete de forma direta no direito a viver 
em um ambiente sadio, equilibrado e seguro (SARLET; FENSTERSEIFER,2011, 
p. 117) 
 

Os serviços públicos de saneamento básico contribuem, dessa forma, no combate à 

pobreza e degradação ambiental, integrando o rol dos direitos fundamentais sociais, dentre eles 

o direito à saúde, ao meio ambiente equilibrado, à habitação, à água potável em quantidade e 

qualidade suficientes para atendimento às necessidades humanas. Todos esses direitos são 

essenciais à dignidade da pessoa humana. 
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O saneamento básico é um direito fundamental do indivíduo e da coletividade. 

Além disso, é um serviço público essencial. Portanto, sua prestação é dever do Estado 

(SARLET; FENSTERSEIFER, 2011, p.17). Nesse mesmo sentido, Bobbio assevera que o meio 

ambiente é essencial para que o ser humano possa gozar dos direitos fundamentais, inclusive a 

própria vida e, principalmente, o direito de viver em ambiente não poluído (BOBBIO, 1992, p 

6). 

O mínimo existencial compreende os bens, valores e serviços indispensáveis para 

que a pessoa possa viver com dignidade. Assim, incumbe ao Estado adotar os procedimentos 

necessários para que esses bens, valores e serviços estejam disponíveis e acessíveis a todos os 

seus cidadãos, independentemente da sua classe social. Cabe ressaltar, inclusive, que é 

exatamente nas camadas sociais menos favorecidas que o Estado deve se fazer mais presente, 

condicionando o acesso aos serviços indispensáveis à vida, dentre eles o saneamento básico. 

Conforme demonstrado alhures, a falta de saneamento básico é peculiar nas regiões 

mais pobres, agravando as injustiças sociais. Nesse sentido, Moura salienta que: 

 

O conceito de injustiça ambiental define as situações onde os danos ambientais do 
desenvolvimento se concentram de modo predominante, em locais onde vivem 
populações pobres. Fazendo com que todos os efeitos nocivos do desenvolvimento 
recaiam sempre sobre as populações mais vulneráveis. A injustiça ambiental resulta 
de um sistema de produção, de ocupação do solo, de destruição de ecossistemas, de 
alocação espacial de processos poluentes, que penaliza as condições de saúde da 
população trabalhadora, moradora de bairros pobres e excluída pelos grandes projetos 
de desenvolvimento. (MOURA, 2009, p. 2) 
 

Assim sendo, a efetivação do direito fundamental ao saneamento básico contribuirá 

sobremaneira para redução das injustiças sociais, uma vez que atingirá principalmente as 

pessoas que vivem em regiões conhecidas como aglomerados subnormais ou cidades 

interioranas, esquecidas pelo poder público. Os direitos fundamentais, devem cumprir seu papel 

essencial de assegurar a efetivação das novas dimensões do desenvolvimento, garantindo os 

direitos sociais básicos, como saúde, educação e segurança, além de promover o aspecto 

cultural e ambiental da sociedade (SILVA, L. M; e GUIMARÃES, P. B. V. 2014, p. 4) 

Embora haja previsão legal e constitucional para prestação dos serviços públicos de 

saneamento básico, o Estado Democrático de Direito contemporâneo ainda não foi capaz de 

universalizar o acesso à água, apresentando quadro de injustiça imposto às camadas mais 

vulneráveis a deficiência na prestação desse serviço, inclusive abastecimento intermitente, 

qualidade duvidosa da água disponível e ausência de saneamento básico (SILVA, J. I. A. O.; e 

CUNHA, B. P. 2017, p.1 -2). 
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Essa injustiça social viola o reconhecimento da fundamentalidade desses direitos, 

que decorre do status de proteção aos direitos fundamentais sociais, que devem ser 

compreendidos como um conjunto de direitos essenciais inafastáveis constitutivos da 

personalidade e da dignidade humana, tanto quanto os direitos civis e políticos, e tão 

inarredáveis quanto estes. Nesse sentido, José Afonso Silva salienta que: 

 

Os direitos sociais, como dimensão dos direitos fundamentais do homem, são 
prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas 
em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais 
fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, 
portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade. Valem como pressupostos do 
gozo dos direitos individuais na medida em que criam condições materiais mais 
propícias ao auferimento da igualdade real, o que, por sua vez, proporciona condição 
mais compatível com o exercício efetivo da liberdade. (SILVA, J.A. 2005, p. 287) 

 
Conforme explicitado alhures, a falta de saneamento básico no Brasil atinge as 

camadas menos favorecidas da sociedade, habitantes dos aglomerados subnormais e das 

pequenas cidades, vilas e povoados do interior do país. 

Aglomerados subnormais, conforme IBGE89, são todas as aglomerações 

populacionais urbanas ou rurais, irregulares e compreendem: assentamentos irregulares, 

favelas, invasões, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, mocambos, palafitas, além de outros 

nomes menos comuns, e caracterizam-se, dentre outras coisas, pela ausência ou insuficiência 

de serviços públicos essenciais, como coleta de lixo, rede de esgoto, rede de água, etc. 

De acordo com o IBGE (2010)90, havia no Brasil 6.329 (seis mil, trezentos e vinte 

e nove) aglomerados subnormais em 323 (trezentos e vinte e três) Municípios, concentrando 

6% da população brasileira, ou seja, 11.425.644 (onze milhões, quatrocentas e vinte e cinco 

mil, seiscentas e quarenta e quatro) pessoas. 

Sobre a condição de saneamento básico dessa população, o IBGE 201091 informou 

que 67,3% dos domicílios têm rede de coleta de esgoto ou fossa séptica; 88,3% são abastecidos 

com rede de água e 95,4% tinham o lixo coletado diretamente ou por caçamba. Porém, de 

acordo com o Sistema Nacional de Informações de Saneamento – SNIS92, apenas 44,9% do 

esgoto gerado no país, menos da metade, é tratado. 

                                                           
89 IBGE- 2010- Aglomerados Subnormais: Informações Territoriais. 
90 IBGE-2010. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
noticias/releases/14157-asi-censo-2010-114-milhoes-de-brasileiros-60-vivem-em-aglomerados-subnormais. 
Acesso em: 16 out. 2018. 
91 IBGE-2010. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
noticias/releases/14157-asi-censo-2010-114-milhoes-de-brasileiros-60-vivem-em-aglomerados-subnormais. 
Acesso em: 16 out. 2018. 
92 Diagnóstico de Água e Esgoto SNIS, 2016, p.1; 14. 



126 
 

Embora todo esforço do IBGE em demonstrar uma situação razoável do 

saneamento básico nos aglomerados subnormais, o Instituto Trata Brasil apresenta dados menos 

otimistas, informando que apenas 17,3% dessa população é atendida com abastecimento regular 

de água e 8,2% com serviços de esgotamento sanitário93. 

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, no ano de 2010, as 20 (vinte) Regiões Metropolitanas com os maiores 

números de aglomerados subnormais, no país, são as seguintes: 

 

Tabela 29: Aglomerados subnormais nas 20 maiores Regiões Metropolitanas do Brasil. 

Região 
Metropolitana 

Total de 
habitantes 

Habitantes em 
aglomerados 
subnormais 

%94  Total de 
domicílios 
ocupados 

Domicílios 
ocupados em 
aglomerados 
subnormais 

%95 

São Paulo 19.611.862 2.162.368 11,0 6.096.873 596.479 9,8 
Rio de Janeiro 11.793.174 1.702.073 14,4 3.909.107 520.260 13,3 
Belém 2.097.287 1.131.268 53,9 566.985 291.771 52,5 
Salvador 3.564.343 931.662 26,1 1.130.625 290.488 26,7 
Recife 3.676.067 852.700 23,2 1.111.660 249.432 22,4 
Belo Horizonte 5.392.938 489.281 9,1 1.666.673 139.780 8,4 
Fortaleza 3.608.442 430.207 11,9 1.029.603 118.105 11,5 
Grande São Luís 1.329.154 325.139 24,5 359.521 85.797 23,9 
Manaus 2.102.778 315.415 15,0 531.730 77.120 14,5 
Baixada 
Santista 

1.657.470 297.191 17,9 528.280 83.543 15,8 

Porto Alegre 3.934.434 242.784 6,2 1.338.771 70.373 5,3 
Curitiba 3.159.352 181.247 5,7 1.002.737 51.923 5,2 
Grande Vitória 1.679.716 178.209 10,6 534.045 51.527 9,6 
Campinas 2.784.877 160.670 5,8 872.201 43.508 5,0 
Grande 
Teresina 

1.148.734 154.386 13,4 310.578 41.116 13,2 

Distrito Federal 
e Entorno96 

3.702.312 137.072 3,7 1.109.167 37.356 3,4 

Maceió 1.153.728 121.920 10,6 333.818 34.194 10,2 
João Pessoa 1.193.892 101.888 8,5 346.315 28.435 8,2 
Aracaju 834.738 82.208 9,8 244.520 23.225 9,5 
Natal 1.347.631 80.774 6,0 389.731 22.561 5,8 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 
 

Com base nessas informações, percebe-se que 10.078.462 (dez milhões, setenta e 

oito mil, quatrocentos e sessenta e duas) de pessoas vivem em aglomerados subnormais nas 20 

(vinte) maiores Regiões Metropolitanas do país, demonstrando que o problema está bem 

centralizado na zona urbana das cidades que compõem essas regiões. 

                                                           
93 Disponível em: file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/Release-SANEAMENTO-NAS-AREAS-
IRREGULARES-DO-ESTADO-DE-SP.pdf. 
94 Percentual de pessoas residentes em aglomerados subnormais em relação à população total. 
95 Percentual de domicílios em aglomerados subnormais em relação ao total de domicílios da região. 
96 Região Integradas de Desenvolvimento. 
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A seguir, lista-se a distribuição desses aglomerados por estado da federação: 

 

Tabela 30: Aglomerados subnormais nos estados brasileiros. 

Estado Total de aglomerados 
subnormais 

Número de domicílios População 

Acre 33 10.001 36.844 
Alagoas 212 36.202 130.428 
Amapá 154 23.909 108.086 
Amazonas 484 89.933 381.307 
Bahia 1.211 302.232 970.940 
Ceará 566 121.165 441.937 
Distrito Federal 175 36.504 133.556 
Espírito Santo 377 70.093 243.327 
Goiás 15 2.431 8.423 
Maranhão 362 91.786 384.074 
Mato Grosso 74 16.472 56.982 
Mato Grosso do Sul 9 1.879 7.249 
Minas Gerais 978 171.015 598.731 
Pará 1.186 324.596 1.267.159 
Paraíba 178 36.380 130.927 
Paraná 308 61.807 217.223 
Pernambuco 1.075 256.088 875.378 
Piauí 198 35.127 131.451 
Rio de Janeiro 3.317 617.466 2.023.744 
Rio Grande do Norte 105 24.165 86.718 
Rio Grande do Sul 448 86.478 297.540 
Rondônia 49 12.605 47.687 
Roraima 3 303 1.157 
Santa Catarina 115 21.769 75.737 
São Paulo 4.132 748.801 2.715.067 
Sergipe 98 23.225 82.208 
Tocantins 6 2.097 7.364 

Fonte: IBGE 201097.  
 

A partir desses dados, percebe-se que a grande parte do esgoto gerado pelas 

atividades normais humanas, nos aglomerados subnormais, é lançada na natureza sem nenhum 

tratamento, proporcionando graves danos ao meio ambiente. 

A destinação final inadequada dos resíduos sólidos e líquidos, decorrente da falta 

de saneamento básico nos aglomerados subnormais pode trazer danos tanto ao meio ambiente 

quanto à saúde humana. De acordo com Mendonça, os principais danos ambientais decorrentes 

desse fato podem ser classificados em cinco grandes grupos atingidos: ar; solo; flora; fauna e 

população. 

O lançamento de resíduos sólidos e líquidos contaminados no meio ambiente ou a 

sua disposição de forma inadequada provocam a deterioração da qualidade do local onde são 

                                                           
97 Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
noticias/releases/14157-asi-censo-2010-114-milhoes-de-brasileiros-60-vivem-em-aglomerados-subnormais. 
Acesso em 12 out. 2018. 
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lançados, bem como da região circunvizinha e do subsolo. Esse comprometimento do habitat 

provoca, também, a propagação de doenças. 

Nesse mesmo sentido, há remoção indevida da vegetação, seja por ações diretas, 

seja pela contaminação das plantas e árvores com emissões e vazamentos, modificando a flora 

local, causando graves danos à paisagem e aos demais fatores naturais. Situação similar pode 

ser observada com os animais que se alimentam desses resíduos sólidos e líquidos, tendo a sua 

vida comprometida, impulsionando alteração no processo natural. Isso afeta não só os 

organismos, como também a própria vida desses animais. 

Por fim, o impacto que talvez seja o mais preocupante diz respeito ao meio 

antrópico, pois há uso impróprio da área de disposição dos resíduos (solo, rios e lagos), 

alteração da paisagem, manutenção insuficiente e inexistência de sistemas de controle de 

qualidade ambiental. Isso, além dessas ações poluentes, causam desconforto ambiental, impacto 

visual e na saúde humana, além de desvalorização social e econômica da região. 

Assim sendo, os danos ambientais experimentados pela natureza em razão da 

disposição final dos resíduos sólidos e líquidos decorrentes das ações normais das pessoas 

residentes em aglomerados subnormais têm potencial de atingir todo o bioma. A preocupação 

é pertinente na medida em que vemos o próprio habitat humano sendo ameaçado. 

 
4.1 Fundamentação Constitucional para a Jusfundamentalidade do direito ao 

Saneamento Básico 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil reconhece diversos direitos 

fundamentais do cidadão. Dentre eles, estão a saúde com previsão expressa nos artigos 6.º; 7.º, 

IV; 23, II; 24, XII; 30, VII; 166, §10; 194; 196 a 200; 208, VII; 212, §4.º; 220, §3.º, II; 227 

caput e seu §1.º, I. E, ainda, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, em 

seus artigos 55; 71; 79. 

A habitação, também recebeu relevante atenção do constituinte que assegurou este 

direito aos cidadãos pátrios nos seguintes artigos: 21, XX; 187, VIII; e 243. Também, o ADCT 

reconheceu a importância da habitação nos seus artigos 79 e 103, parágrafo único. 

As declarações dos direitos assumiram formas de proclamações solenes e, 

posteriormente, passaram a constituir o preâmbulo das constituições. Atualmente, em 

documentos internacionais apresentam-se na forma das primeiras declarações e nos 

ordenamentos nacionais integram as constituições, adquirindo caráter concreto de normas 
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jurídicas positivas constitucionais, subjetivando-se em direito particular de cada povo (SILVA, 

J. A. 2005, p. 175). 

A expressão direitos fundamentais refere-se a princípios que resumem a concepção 

do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico. Assim sendo, ela 

designa as prerrogativas e instituições que concretizam em garantias de uma convivência digna, 

livre e igual para todas as pessoas. Nesse sentido, deve-se entender que todos os homens são 

iguais e seus direitos devem ser reconhecidos e concretizados (SILVA, J.A., 2005, 178). 

A eficácia das normas garantidoras dos direitos fundamentais depende do próprio 

enunciado, uma vez que se trata de assunto que está em função do direito positivo. Assim sendo, 

a Constituição Federal de 1988 no §1.º do artigo 5.º prescreveu que as normas definidoras dos 

direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 

Com isso, percebe-se que o constituinte não definiu o artigo 5.º constitucional como 

sendo numerus clausus para os direitos fundamentais, nem tampouco a própria constituição. E, 

corroborando o entendimento aqui exposto, o §2.º do mesmo artigo 5.º prescreve que os direitos 

e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte. Portanto, há que se entender que os direitos fundamentais podem estar 

previstos, também, na legislação pátria. 

José Afonso Silva preceitua que, com base na Constituição Federal de 1988, os 

direitos fundamentais podem ser classificados em cinco grupos, ou seja: direitos individuais 

(artigo 5.º); direitos à nacionalidade (artigo 12); direitos políticos (artigos 14 a 17); direitos 

sociais (artigos 6.º e 193 e ss); direitos coletivos (artigo 5.º); direitos solidários (artigo 3.º e 

225). Cabe ressaltar que, conforme o autor, este agrupamento não esgota o tema pois cada classe 

comporta subclasses. (SILVA, J.A., 2005, p. 184) 

Ainda conforme este autor, os direitos sociais, por seu turno, podem ser 

subdivididos em seis subclasses, que são: direitos sociais relativos ao trabalhador; direitos 

sociais relativos à seguridade, compreendendo os direitos à saúde, à previdência e assistência 

social; direitos sociais relativos à educação e à cultura; direitos sociais relativos à moradia; 

direitos sociais relativos à família, criança, adolescente e idoso; e direitos sociais relativos ao 

meio ambiente (SILVA, J.A., 2005, p.287). 

Sobre essas subclasses dos direitos sociais, a saúde e moradia receberão especial 

atenção nesta pesquisa pelo fato do saneamento básico ser indispensável para sua efetivação, 

uma vez que não basta ao cidadão ter moradia, mas que esta seja adequada e, por outro lado, 

não há que se falar em saúde sem que haja ambiente salutar e em condições dignas. 
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Nesse ínterim, o direito à saúde é reconhecido como direito fundamental não só na 

Constituição Federal do Brasil, mas em diversas outras Constituições estrangeiras, como é o 

caso das Constituições italiana (artigo 32), portuguesa (artigo 64), espanhola (artigo 43) e da 

Guatemala (artigos 93 a 100). 

A Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 196 reconhece a saúde como direito 

de todos e dever do estado. Assim sendo, é notório que a CF/88 atribuiu ao Estado brasileiro, 

em todos os seus níveis, a responsabilidade de adotar os procedimentos necessários para que 

todos os cidadãos nacionais vivam com saúde. Dentre esses procedimentos estão o de abster-se 

de praticar atos que possam prejudicar a saúde da pessoa, bem como o dever de executar as 

ações que visam assegurar a saúde humana. 

Esse entendimento é obtido pelo disposto no próprio artigo 196 da CF/88 que 

garante esse direito, à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do 

risco de doenças e outros agravos. 

Ora, conforme amplamente explicitado neste trabalho, a ausência ou insuficiência 

dos serviços relacionados ao saneamento básico proporcionam diversos tipos de doenças e 

contaminações às pessoas, além do próprio meio ambiente. Certo é que quando a Constituição 

Federal previu em seu artigo 196 que o estado obrigatoriamente realizaria políticas visando a 

redução do risco de doenças e outros agravos, estava implicitamente colocando o saneamento 

básico como um dos mecanismos resultantes dessa política, por ser ele indispensável e essencial 

à saúde humana. 

Quando a Constituição Federal garante políticas sociais objetivando a redução do 

risco a doenças, indubitavelmente está falando da adoção de ações preventivas e, o saneamento 

básico uma das mais eficazes medidas no sentido de evitar que a população adoeça, 

especialmente aquela detentora de baixos recursos econômicos. 

No artigo 197, o constituinte eleva as ações e serviços de saúde ao patamar de 

relevância pública, devido à sua importância para a população. Veja-se que, não são apenas os 

serviços diretamente relacionados, mas todos aqueles integrantes do amplo segmento de saúde, 

no qual se inclui o saneamento básico. 

O direito ao saneamento básico vem expresso na Constituição Federal, juntamente 

com o fundamental direito à moradia, no artigo 23, inciso IX, segundo o qual é competência da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios promover programas de construção de moradias 

e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 

Esse mesmo direito à moradia foi acrescentado, pela Emenda Constitucional 

número 26 de 14 de fevereiro de 2000, ao artigo 6.º da CF/88, iniciando o Capítulo Dos Direitos 
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Sociais. Todavia, o direito à moradia não se restringe a um teto sem a devida infraestrutura e 

condições dignas de habitabilidade. Ao contrário, a moradia deve garantir as condições dignas 

para um ser humano. 

Nesse sentido, a Constituição portuguesa em seu artigo 65 prescreve que é direito 

de todos uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que 

preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. No mesmo sentido, a Constituição 

espanhola assevera no artigo 47 que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una 

vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y 

establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización 

del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”98. 

Além disso, a própria Constituição Federal do Brasil assegura diversos direitos 

inerentes à moradia que, sem eles, esta seria empobrecida e não cumpriria a sua função social. 

Veja-se, pois, que quando a CF/88 assegura no artigo 1.º, inciso III o princípio da dignidade da 

pessoa humana, deve-se entender que em todas as demais normas constitucionais este princípio 

está inerente sob pena de ser considerado letra vazia. Isso porque a Constituição Federal, como 

todas as normas jurídicas, tem que ser interpretada como um todo e não isoladamente. 

O artigo 5.º, inciso XXIII diz que a propriedade atenderá a sua função social. 

Portanto, se uma propriedade tem a função social de habitação, ela deve atender a todos os 

requisitos que da habitação se espera, dentre eles a condições de saúde e higiene que são 

próprias de ambiente atendido com os serviços públicos relacionados ao saneamento básico. 

A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), no dia 28 de julho 

de 2010, editou a Resolução n.º 64/292 na qual reconhece que o direito à água potável e ao 

saneamento básico é um direito humano essencial para a plena fruição da vida e de todos os 

outros direitos humanos. Todavia, esse reconhecimento, por si só, não obriga o Estado brasileiro 

a dar-lhe efetividade, uma vez que o país só se obriga às leis internas. 

O fato de a ONU reconhecer como direitos humanos, fortalece o argumento de que 

eles devem ser vistos como direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros, uma vez que são 

essenciais à plena fruição da vida e de outros direitos fundamentais positivados nos 

instrumentos normativos internos. 

Esse entendimento pode ser extraído do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais que, implicitamente, prevê a obrigatoriedade da prestação dos serviços relacionados 

                                                           
98 Todos os espanhóis têm o direito de desfrutar de habitação decente e adequada. Os poderes públicos promoverão 
as condições necessárias e estabelecerão as normas pertinentes para tornar efetivo este direito, regulando o uso da 
terra de acordo com o interesse geral para evitar a especulação (tradução nossa). 
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ao saneamento básico, quando estabelece como dever de o estado adotar medidas de prevenção 

à saúde. Assim sendo, pelo fato de ser ratificado pelo Brasil e adotado como norma 

infraconstitucional, há necessidade de o governo brasileiro adotar as providências cabíveis para 

assegurar aos cidadãos pátrios os direitos fundamentais da pessoa humana, previstos no 

mencionado Pacto. 

Cabe, ainda, salientar que o saneamento básico faz parte dos direitos humanos de 

segunda geração, uma vez que integra o grupo dos direitos sociais. Nesse sentido, o Pacto dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que foi reconhecido como norma jurídica interna, 

positivada, dá efetividade ao mesmo, uma vez que este pacto estabelece os deveres endereçados 

ao estado. Por outro lado, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos estabelece os direitos 

endereçados ao indivíduo (PIOVESAN, 1996, p.194). 

Isso se verifica, inclusive, mediante leitura dos referidos Pactos, quando se vê 

claramente que o Pacto dos Direitos Civis e Políticos estabelece direitos endereçados aos 

indivíduos. Enquanto que o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais estabelece 

deveres endereçados ao estado. Ou seja, o primeiro determina que “todos têm direito a...” e o 

segundo que “os Estados-partes reconhecem o direito de cada um a...” (PIOVESAN, 1996, p. 

194) 

O fato de a ONU elevar o direito ao saneamento básico ao status de direito humano, 

coloca-o em condição de igualdade com os demais direitos humanos, inclusive aqueles que o 

Brasil reconhece como direitos fundamentais. Isso porque a Declaração de Viena, proclamada 

pela Conferência das Nações Unidas para os Direitos Humanos, realizada no período 

compreendido entre 09 e 25/06/1993 afirma em seu item 5 que todos os direitos humanos são 

iguais. Vejamos: 

Todos os Direitos Humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-
relacionados. A comunidade internacional deve considerar os Direitos Humanos, 
globalmente, de forma justa e equitativa, no mesmo pé e com igual ênfase. Embora se 
deva ter sempre presente o significado das especificidades nacionais e regionais e os 
diversos antecedentes históricos, culturais e religiosos, compete aos Estados, 
independentemente dos seus sistemas políticos, econômicos e culturais, promover e 
proteger todos os Direitos Humanos e liberdades fundamentais (ONU, Declaração de 
Viena, 1993) 
 

Assim, o saneamento básico deve ser juridicamente analisado no mesmo patamar dos 

demais direitos fundamentais uma vez que todos eles possuem a mesma dignidade e a violação 

de um direito humano implica a violação dos demais pois não existe “direitos humanos pela 

metade” (RIBEIRO, 2015, p. 5). Com isso, verifica-se, também, que a obrigatoriedade de se 

respeitar igualmente todos os direitos humanos é a reafirmação do caráter de interdependência 

que possuem; isto é, não há nenhum direito humano isolado. 
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Observe-se que o direito ao saneamento básico está umbilicalmente ligado aos 

positivados direitos fundamentais à saúde, moradia e meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. E, caso não seja devidamente respeitado haverá desrespeito, também, aos outros 

direitos conforme já explicitado. Portanto, para efetivação desses três direitos fundamentais há 

indubitável necessidade de efetivação do direito aos serviços públicos relacionados ao 

saneamento básico. 

A Constituição Federal do Brasil não reconhece expressamente o acesso aos serviços 

públicos relacionados ao saneamento básico como um direito fundamental. Todavia, é 

inquestionável que o acesso a esses serviços é condição sine qua non para a efetivação de outros 

direitos fundamentais, conforme dito. Nesse sentido, o Congresso Nacional vem trabalhando 

na tentativa de que haja alteração na Constituição Federal para que tal direito conste 

expressamente. 

A primeira tentativa foi feita na Câmara dos Deputados quando o parlamentar Djalma 

Paes (PSB/PE) apresentou a Proposta de Emenda Constitucional – PEC número 398/200199 

objetivando alterar o artigo 6.º da Constituição Federal de 1988 que passaria a ter em seu texto 

o saneamento ambiental como um dos direitos sociais. Entretanto, esta PEC foi arquivada em 

2007. 

A segunda tentativa foi feita no ano de 2010, no Senado Federal, quando o parlamentar 

Renato Casagrande (PSB/ES) apresentou a Proposta de Emenda Constitucional n.º 7, de 

2010100, propondo modificar o mesmo artigo 6.º, bem como acrescentar o §7.º ao artigo 225 da 

Constituição Federal. Nesta oportunidade, ao referido artigo 6.º acrescentaria o saneamento 

básico como direito social e o §7.º teria a seguinte redação: “A água é um bem de domínio 

público e um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, social e ambiental”. Esta 

PEC foi arquivada no ano de 2014. 

Por fim, está tramitando na Câmara Federal a Proposta de Emenda Constitucional 

número 93, de 2015101, apresentada pelo Deputado Raimundo Gomes de Matos (PSDB/CE), 

que visa acrescentar ao artigo 6.º da Constituição Federal do Brasil a expressão Saneamento 

Básico, integrando-o como um direito social. 

                                                           
99 http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=32269 
100 https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=96303 
101 http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1579467 
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5 CONCLUSÕES 
 

 

Com base no anteriormente exposto, constatamos que o saneamento básico no 

Brasil iniciou-se com as atividades dos povos originários que tiveram cuidado com a água que 

consumiriam e com a escolha de local adequado para realizar suas atividades fisiológicas. Essa 

prática, embora rudimentar, indicava preocupação com a saúde pois tanto a água a ser 

consumida quanto os dejetos humanos são ambientes propícios para a propagação de doenças, 

quando o cuidado com os mesmos não está presente. 

O período colonial foi um momento em que as primeiras ações modernas do 

saneamento básico no Brasil surgiram; ou seja, foram iniciadas obras para captação, 

armazenamento, tratamento e distribuição da água. E, também, obras para coleta e destinação 

de esgoto. Todavia, em virtude do alto custo dos serviços de saneamento, somente parte 

privilegiada da população tinha acesso aos mesmos, ficando de fora a maioria que era 

constituída por trabalhadores e pessoas escravizadas. 

Na fase do Império, houve maior preocupação do governo com o saneamento 

básico. Principalmente para ajustar a situação sanitária local às condições em que a família real 

vivia em Portugal. Além disso, a abertura dos portos a comerciantes estrangeiros “obrigou” o 

governo brasileiro a adotar medidas sanitárias mais condizentes com a realidade europeia. Por 

tudo isso, houve, também, melhoria nesses serviços aqui no Brasil, porém, restrito a poucas 

pessoas. 

O terceiro período do saneamento no Brasil, que se iniciou com a Proclamação da 

República em 1889 e que continua até os dias atuais, é o que apresenta os mais significativos 

resultados para a população, especialmente a partir da década de 1940 quando foi criado o 

Departamento Nacional de Obras de Saneamento. Nesse período houve a maior expansão dos 

serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto, aliado à facilitação de acesso a grande 

parte da população. 

Nessa fase republicana, mais propriamente a partir da redemocratização com a 

Constituição Federal de 1988, a competência para gerenciamento dos serviços de saneamento 

básico deixou de ser da União e passou aos estados e municípios. Com isso, foram criadas as 

Companhias de Saneamento Estaduais e os Departamentos ou Sistemas Municipais 

responsáveis pelos serviços em seus territórios. Porém, a competência legislativa permaneceu 

no âmbito do poder central. 
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Viu-se que há água em abundância no planeta, suficiente para atender as 

necessidades de toda a população humana e dos demais seres vivos. Entretanto, há mais de um 

bilhão de pessoas que não têm acesso a esse recurso em qualidade e quantidade suficientes para 

as suas necessidades vitais básicas (ONU, 2003). No entanto, ao contrário do que muitos podem 

pensar, a razão dessa situação não é a falta de água no planeta, mas sim a sua gestão precária. 

Situação semelhante ocorre com o saneamento básico em que cerca de 2,4 bilhões de pessoas 

no mundo não são atendidas com nenhum tipo deste importante serviço (ONU, 2003). 

Recentemente, no ano de 2010, a Organização das Nações Unidas – ONU 

reconheceu a água e o saneamento básico como direito humano, por intermédio da Resolução 

64/262. Entretanto, há diversos instrumentos jurídicos internacionais, mesmo anteriores à 

mencionada Resolução, que reconhecem o caráter de essencialidade à água e ao saneamento 

básico para a vida humana. Inclusive a Declaração Universal dos Direitos humanos, que, de 

modo implícito, reconhece tal caráter ao assegurar o direito à vida e ao meio ambiente. 

Verificou-se alhures que o saneamento básico, conforme definido pela Lei 

11.445/07 que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, é o conjunto de 

serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das 

águas pluviais urbanas. 

Esses serviços adquirem o caráter de essencialidade quando analisamos a sua 

indispensabilidade para a efetividade de outros direitos fundamentais à vida humana, 

reconhecidos na Constituição Federal do Brasil, tais como: direito à vida, à saúde e à moradia. 

Os direitos fundamentais são positivados nas constituições dos países e visam 

assegurar aos cidadãos a defesa dos seus interesses contra possíveis abusos do estado em relação 

às violações de direitos essenciais para vida com dignidade. 

A Constituição Federal de 1988 ao elencar os direitos fundamentais não incluiu 

neste rol, expressamente, o direito ao saneamento básico, mas também não o excluiu uma vez 

que a enumeração dos direitos fundamentais já tinha caráter exemplificativo, como referido no 

§2.º do artigo 5.º, no sentido de que os direitos e garantias expressos na Constituição não 

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

Devido à importância e ao reconhecimento do caráter de fundamentalidade do 

direito de acesso aos serviços públicos de saneamento básico, já houve duas tentativas de 

alteração do caput do artigo 6.º da Constituição Federal do Brasil, para incluí-lo. Atualmente, 

há projeto de Emenda Constitucional tramitando no Congresso. 
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Negar o direito ao acesso ao saneamento básico ao cidadão brasileiro é negar-lhe 

um dos direitos fundamentais que dão sustentáculo à saúde, moradia, meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e, consequentemente, à vida. 

Percebe-se, pois, que o direito ao saneamento básico é a certeza de que o homem 

vai contar, quando necessário, com o meio ambiente equilibrado, para todas as atividades da 

sua vida, inclusive o progresso material e social, mas principalmente saúde, o que é um dos 

pilares do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 

Nesse mesmo sentido, o artigo 196 da Constituição Federal de 1988 assegura que a 

saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas públicas que objetivam 

a redução dos riscos de doenças e outros agravos, o que alcançará através de ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. 

Observe-se que o constituinte foi categórico ao assegurar que políticas públicas 

reduziriam os riscos de doenças e outros agravos. Portanto, não é por acaso que foram listadas 

neste trabalho as diversas doenças originárias da falta ou ineficiência de saneamento básico. 

Isso porque se o estado não assegurar políticas eficazes de saneamento básico estará 

descumprindo o disposto no mencionado artigo 196, uma vez que não estará agindo 

preventivamente no combate a doenças. 

Ressalte-se que, tendo em vista que se o próprio poder constituinte originário 

reconheceu a necessidade de se adotarem medidas preventivas como um dos mecanismos de 

promoção da saúde e, já está cientificamente provado que o saneamento básico é uma dessas 

medidas preventivas, indiscutível é a sua relevância para a saúde que é direito fundamental do 

cidadão brasileiro, conforme artigos 6.º e 196 da CF/88. 

Além disso, o constituinte assegurou ao Sistema Único de Saúde – SUS, no artigo 

198, a competência para, dentre outras funções, executar as ações de saneamento básico. Dessa 

forma, percebe-se que o constituinte previu que o saneamento básico é inerente à saúde, pois, 

caso contrário, não atribuiria ao SUS as ações relacionadas a ele.  

Assim, ao entender que o saneamento básico é um elemento intrínseco da saúde 

humana e que esta é direito fundamental, não há dúvidas de que o saneamento básico seja, 

também direito fundamental uma vez que este visa higienizar o ambiente proporcionando 

melhores condições de vida às gerações presentes e futuras, além de prevenir diversas doenças. 

É certo que a prevenção à saúde, por intermédio das ações relacionadas ao 

saneamento básico, é pressuposto indeclinável da manutenção, da existência e da qualidade da 

vida humana, exigindo-se todas as providências possíveis de cuidados com as condições 

ambientais e sanitárias que cercam a humanidade. Assim, pode-se afirmar que o saneamento 
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básico em suas condições apropriadas está diretamente relacionado à dignidade humana e ao 

respeito aos direitos fundamentais. 

Os serviços de abastecimento de água tratada, coleta e tratamento dos resíduos 

sólidos e líquidos são indispensáveis para a superação dos sérios problemas de saúde da 

coletividade. Essa superação implica necessariamente na melhoria da qualidade de vida da 

população e efetividade dos direitos fundamentais, inclusive dignidade humana.  

É certo que o tratamento e distribuição da água, aliado à coleta e disposição final 

adequada dos resíduos sólidos, impedem a difusão de epidemias e eliminam grande parte das 

doenças. Todavia, é certo também que o aumento da população multiplica a gravidade dos 

problemas originários do esgotamento sanitário e acúmulo de resíduos sólidos gerados e 

dispostos inadequadamente. 

Por isso, as ações do poder público devem ser contínuas objetivando assegurar a 

toda população o acesso aos serviços públicos de saneamento básico. Nesse ínterim, há que se 

destacar que a falta de saneamento básico está diretamente relacionada ao baixo poder 

aquisitivo de parte da população. E, conforme explicitado, são nas regiões onde há menor IDH 

e menores índices econômicos que há maior demanda desse serviço público. 

Nesta pesquisa, diversos sites públicos e privados relacionados ao saneamento 

básico foram acessados, analisou-se ampla bibliografia incluindo livros, leis, constituições, 

tratados, pactos, declarações, periódicos, artigos, dissertações e outras publicações no âmbito 

nacional e internacional, além de resultados de pesquisas elaboradas por conceituados órgãos e 

instituições, tudo isso objetivando manter o trabalho o mais atualizado e fundamentado 

possível. 

Dentre os resultados alcançados, explicitaram-se conceituações, definições, origem 

e um breve histórico dos direitos fundamentais, para que fosse preparado o ambiente teórico 

onde, posteriormente, seria materializada a ideia de que o saneamento básico se enquadra entre 

esses direitos.  

Nesse ínterim, analisaram-se os direitos fundamentais nas Constituições Federais 

Brasileiras, além da Declaração Universal dos Direitos Humanos e os Pactos Internacionais de 

Direitos Civis e Políticos, e de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais de 1966. Esses 

instrumentos normativos preveem diversos direitos fundamentais que, para sua efetivação, 

necessitam de grandes investimentos dos setores públicos. Porém, a grande dificuldade está na 

falta de recursos financeiros aos governos que, quando questionados alegam o princípio da 

reserva do possível para justificar a falta na prestação dos serviços. Todavia, por integrar o rol 
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dos direitos que compõem o mínimo existencial, o saneamento básico não fica adstrito às regras 

limitadoras do princípio da reserva do possível.  

Outro resultado relevante encontrado foi o diagnóstico do saneamento básico no 

Brasil, em que se demonstrou a calamitosa situação em que esse serviço se encontra nas regiões 

com baixos IDH e poder econômico, tanto nas grandes como nas pequenas cidades. 

No Brasil, a competência para legislar sobre saneamento básico compete à União. 

Assim, foi editada a Lei 11.445/07. Aos municípios, compete a prestação dos serviços, porém, 

na grande maioria das vezes estes são prestados por empresas estaduais, constituídas na forma 

de Sociedade de Economia Mista. Todavia, muitos municípios prestam os serviços diretamente, 

com pessoal próprio, por intermédio de seus Departamentos, Setores ou Autarquias municipais. 

E há, ainda, alguns municípios que terceirizaram os serviços para empresas privadas. 

Foram apresentados dados esclarecedores de que os custos para prestação desses 

serviços não são baixos, porém, há possibilidade de significativos retornos para o investidor, 

principalmente se este for o governo, uma vez que o valor investido no saneamento reduz 

grandes gastos com os serviços médicos e hospitalares. Além disso, o valor cobrado do usuário 

é muito superior ao investido. 

No núcleo do trabalho, demonstrou-se a fundamentação fática e jurídica que 

justifica o entendimento de que o saneamento básico seja, sim, um direito fundamental do 

cidadão brasileiro, devidamente assegurado na Constituição Federal de 1988, de forma 

implícita. Isso porque, o saneamento básico é essencial para que o cidadão tenha moradia digna, 

saúde e acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esses três direitos são 

reconhecidos pela CF/88 como Direitos Fundamentais. E, o saneamento básico é indispensável 

para a consecução deles. Assim sendo, negar saneamento ao cidadão é negar-lhe moradia digna, 

saúde e meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse reconhecimento do caráter de 

fundamentalidade do direito ao saneamento básico é previsto expressamente nas constituições 

espanhola e portuguesa. 

Nos anexos do trabalho, estão os resultados das pesquisas que demonstram, em 

números, o panorama do saneamento básico no Brasil. Lá estão compilados os índices de 

abastecimento de água, coleta de esgoto e resíduos sólidos urbanos dos estados da federação, 

bem como dos municípios dos 05 (cinco) estados com os menores IDH do país. Além disso, há 

a relação das doenças relacionadas ao saneamento básico inadequado (DRSAI), conforme 

pesquisas realizadas no Brasil. 

//  
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ANEXO 1 

 
Instrumentos Normativos Federais, entre Leis, Decretos, Decretos Leis e Decretos Não 
Numerados, agrupados por tipo e assunto: 
 

Leis Ordinárias Federais 

a) Estabelecem planos de saneamento municipal ou regional: 2.234 de 14/06/1954; 

b) Dispõem sobre inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal: 1.283 de 

18/12/1950; 569 de 21/12/1948; 7.889 de 23/11/1989;  

c) Dispõem sobre tarifas dos serviços públicos de saneamento básico: 6.528 de 11/05/1978; 

d) Institui a Política Nacional de Saneamento e cria o Conselho Nacional de Saneamento: 

5.318 de 29/06/1967; 

e) Dispõem sobre o Departamento Nacional de Obras de Saneamento: 5.192 de 20/12/1966; 

5.103 de 02/09/1966; 

f) Institui o Código Sanitário do Distrito Federal: 5.027 de 14/06/1966 

g) Configura infrações à legislação sanitária federal: 6.437 de 20/08/1977; 

h) Regula ações de despejo de hospitais, unidades sanitárias oficiais e estabelecimentos de 

saúde e ensino: 6.239 de 19/09/1975; 

i) Dispõe sobre medidas de segurança sanitária do país: 5.348 de 03/11/1967; 9.966, de 

28/04/2000;  

j) Autoriza governos a constituir fundo de financiamento para água e esgoto:  6.758 de 

17/12/1979; 6.254 de 22/10/1975; 4.366 de 23/07/1964; 4.311 de 23/12/1963; 3.850 de 

18/12/1960; 3.790 de 02/08/1960; 3.776;  

k) Dispõem sobre tratamento de água: 6.050 de 24/05/1974; 9.005, de 16/03/1995; 6.150, de 

03 de dezembro de 1974 e 6.437, de 20/08/1977 

l) Dispõe sobre transferência do serviço público de abastecimento de água a municípios: 

5.419 de 15/04/1964; 

m) Estabelecem penalidades relacionadas à qualidade da água ou ao saneamento: 5.357 de 

17/11/1967; 7.967 de 22/12/1989; 

n) Isenção de impostos para empresas de saneamento: 5.223 de 17/01/1967; A Lei 4.956 de 

1966; 

o) Dispõem sobre represamento de águas: 4.466 de 12/11/1964;  

p) Relacionadas à educação sanitária: 7.052 de 02/12/1982; 13.234, de 29/12/2015; 13.647, 

de 09/04/2018; 
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q) Dispõe sobre a Agência Nacional de Águas – ANA: 9.984, de 17/07/2000; 10.768, de 

19/11/2003; 10.752, de 30/10/2003; 10.881, de 09/06/2004; 10.882, de 09/06/2004; 

11.094, de 13/01/2005; 11.292, de 26/04/2006;  

r) Plano Plurianual: 10.390, de 28/12/2001; 

s) Datas comemorativas: 10.670, de 14/05/2003; 13.098, de 27/01/2015 

t) Política Nacional de Recursos Hídricos e Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico: 

4.504, de 30/11/1964; 9.433, de 08/01/1997; 11.445, de 05/01/2007; 12.862, de 

17/09/2013; 13.329, de 01/08/2016; 13.312, de 12/07/2016; 13.308, de 06/07/2016; 

13.501, de 30/10/2017; 10.257, de 10/07/2001; 

u) Captação de água de chuva: 12.873, de 24/10/2013; 

v) Cria o Instituto Nacional de Águas: 12.954, de 05/02/2014. 

 

Decretos 

a) Liberação de crédito: 40.444, de 30/11/1956; 95.378, de 08/12/1987; 95.123, de 

04/11/1987; 94.560, de 07/07/1987; 94.263, de 23/04/1987; 94.092, de 13/03/1987; 

96.561, de 23/08/1988; 98.692, de 27/12/1989; 98.178, de 22/09/1989; 99.717, de 

22/11/1990; 437, de 28/01/1992; 640, de 26/08/1992;  

b) Estabelecem área de proteção: 40.288, de 05/11/1956; 38.871, de 13/03/1956;  

c) Outorga ou Transferência de concessão: 38.097, de 17/10/1955; 35.641, de 10/09/1954; 

31.757, de 11/11/1952; 92.204, de 24/12/1985; 92.205, de 24/12/1985; 92.384, de 

06/02/1986; 92.383, de 06/02/1986; 92.381, de 06/02/1986; 95.001, de 05/10/1987; 

96.030, de 10/05/1988; 99.976, de 04/01/1991;  

d) Código das Águas: 24.643, de 10/07/1934;  

e) Relacionados a Instrumentos Normativos Internacionais: 38.953, de 27/03/1956; 11.560, 

de 26/04/1915; 9,806-A, de 23/10/1912; 8.666, de 12/04/1911; 5.705, de 05/10/1905; 

96.430, de 28/07/1988; 353, de 02/12/1991; 59, de 14/03/1991; 1.279, de 14/10/1994; 

1.634, de 12/09/1995; 2.589, de 12/05/1998; 3.594, de 08/09/2000;  

f) Aprova regulamentos de serviços sanitários: 307, de 07/04/1890; 169, de 18/01/1890; 

g) Relativo aos serviços da polícia sanitária: 68, de 18/12/1889; 

h) Dispõem sobre tratamento e potabilidade da água: 79.367, de 09/03/1977; 76.872, de 

22/12/1975; 79.094, de 05/01/1977; 5.440, de 04/05/2005;  

i) Multas e outras punições: 75.566, de 07/04/1975; 

j) Relacionados a obras de saneamento: 68.331, de 09/03/1971; 92.138, de 16/12/1985;  
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k) Relacionados a desapropriação: 95.141, de 16/12/1985; 92.140, de 16/12/1985; 92.139, de 

16/12/1985; 92.137, de 16/12/1985; 92.136, de 16/12/1985; 92.434, de 03/03/1986;  

l) Tarifas dos serviços públicos de saneamento: 82.587, de 06/11/1978; 

m)  Programas Sociais: 481, de 26/03/1992; 1.675, de 13/10/1995;  

n) Dispõe sobre a Agência Nacional de Águas – ANA: 3.692, de 19/12/2000; 3.571, de 

21/08/2000;   

o) Políticas de saneamento básico: 6.942, de 18/08/2009; 7.217, de 23/06/2010; 7.535, de 

26/07/2011; 7.695, de 03/03/2012; 8.039, de 04/07/2013; 8.038, de 04/07/2013; 8.141, de 

20/11/2013; 8.129, de 28/03/2014; 8.211, de 21/03/2014; 8.629, de 30/12/2015; 9.254, de 

29/12/2017;  

 

Decretos-Leis 

a) Dispõem sobre criação, bens e direitos de Companhias de Saneamento: 9.680, de 

30/08/1946; 524, de 08/04/1969; 490, de 04/03/1969;  

b) Dispõe sobre o Código de Águas Minerais: 7.841, de 08/08/1945;  

c) Dispõe sobre aplicação de penalidades e medidas de segurança: 2.676, de 04/10/1940; 

2.059, de 05/03/1940; 212, de 27/02/1967;  

d) Dispõe sobre o Conselho Nacional de Águas: 1.699, de 24/10/1939; 726, de 31/07/1969; 

689, de 18/07/1969;  

e) Programas nacionais de saneamento: 6.260, de 10/02/1944; 248, de 28/02/1967;  

f) Relacionados a outorgas ou transferências de concessão: 800, de 28/08/1969;  

g) Dispõem sobre o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica: 765, de 15/08/1969;  

h) Liberação de crédito: 598, de 28/05/1969; 949, de 13/10/1969;  

i) Dispõem sobre o Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS): 52, de 

18/11/1966; 2.438, de 26/05/1988;   

j) Dispõe sobre Instrumentos Normativos Internacionais: 609, de 04/06/1969;  

 

 

Decretos Não Numerados 

a) O Decreto Não Numerado, de 10/09/1991, criou o Comitê Nacional de Saneamento, e deu 

outras providências. 

b) O Decreto Não Numerado, de 08/07/2002, cria Grupo Executivo destinado a promover 

ações de integração entre a pesquisa e a lavra de águas minerais termais, gasosas, potáveis 
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de mesa ou destinadas a fins balneários e a gestão de recursos hídricos, e dá outras 

providências. 

c) O Decreto Não Numerado, de 15/10/2003, prorroga prazo estabelecido no Decreto de 11 

de junho de 2003, que institui Grupo de Trabalho Interministerial para analisar e elaborar 

proposta para a transposição de águas para o semi-árido nordestino. 

d) O Decreto Não Numerado, de 11/06/2003, institui rupo de Trabalho interministerial para 

analisar e elaborar proposta para a transposição de águas para o semi-árido nordestino. 

e) O Decreto Não Numerado, de 04/09/2003, institui Grupo de Trabalho Interministerial para 

realizar estudos e elaborar propostas para promover a integração das ações de saneamento 

ambiental no âmbito do Governo Federal. 

f) O Decreto Não Numerado, de 22/09/2004, cria Grupo de Trabalho Interministerial com a 

finalidade de analisar e consolidar as contribuições da sociedade ao anteprojeto de lei que 

estabelece diretrizes para os serviços públicos de saneamento básico e a Política Nacional 

de Saneamento Ambiental - PNSA. 

 

Estatutos 

a) A Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, criou o Estatuto da Cidade; 

b) A lei Federal 4.504, de 30 de novembro de 1964, criou o Estatuto da Terra. 
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ANEXO 2 
 

Relação dos municípios do estado do Maranhão com sistemas próprios de abastecimento 
de água. 

Cidade Prestador do serviço Natureza jurídica do 

prestador 

Índice de atendimento 

total de água 

Índice de atendimento 

total de esgoto referido 

aos municípios 

atendidos com água 

Amapá do Maranhão Prefeitura Municipal de 
Amapá do Maranhão 

Administração pública 
direta 

35,56 35,56 

Bacurituba Prefeitura Municipal de 
Bacurituba 

Administração pública 
direta 

100,00  

Balsas Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto 

Autarquia 88,99  

Bela Vista do Maranhão Prefeitura Municipal de 
Bela Vista do Maranhão 

Administração pública 
direta 

100,00  

Buritirana Prefeitura Municipal de 
Buritirana 

Administração pública 
direta 

95,76 29,72 

Cachoeira Grande Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Grande 

Administração pública 
direta 

67,58 1,13 

Campestre do Maranhão Prefeitura Municipal de 
Campestre do Maranhão 

Administração pública 
direta 

79,44  

Caxias Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto 

Autarquia 100,00 5,59 

Codó Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Codó 

Autarquia 79,64 8,83 

Cururupu Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto 

Autarquia 82,81  

Formosa da Serra Negra Prefeitura Municipal de 
Formosa da Serra Negra 

Administração pública 
direta 

66,83 10,64 

Grajaú Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto 

Autarquia 98,78  

Jenipapo dos Vieiras Prefeitura Municipal de 
Jenipapo dos Vieiras 

Administração pública 
direta 

34,27  

Lagoa do Mato Prefeitura Municipal de 
Lagoa do Mato 

Administração pública 
direta 

94,00  

Lajeado Novo Prefeitura Municipal de 
Lajeado Novo 

Administração pública 
direta 

26,93 12,12 

Nova Colinas Prefeitura Municipal de 
Nova Colinas 

Administração pública 
direta 

100,00  

Paço do Lumiar Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto 

Autarquia 9,59  

Paulo Ramos Prefeitura Municipal de 
Paulo Ramos 

Administração pública 
direta 

 53,91 

Ribamar Fiquene Prefeitura Municipal de 
Ribamar Fiquene 

Administração pública 
direta 

47,05 19,60 

Rosário Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto 

Autarquia 61,41  

São João do Paraíso Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto 

Autarquia 50,62  

São João do Soter Prefeitura Municipal de 
São João do Soter 

Administração pública 
direta 

99,42  

São Raimundo do Doca 
Bezerra 

Prefeitura Municipal de 
São Raimundo do Doca 
Bezerra 

Administração pública 
direta 

28,41 28,41 

Senador Alexandre 
Costa 

Prefeitura Municipal de 
Senador Alexandre 
Costa 

Administração pública 
direta 

55,36  

Timon Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de 
Timon 

Autarquia 100,00  

Tufilândia Prefeitura Municipal de 
Tufilândia 

Administração pública 
direta 

82,29  

Vila Nova dos Martírios Prefeitura Municipal de 
Vila Nova dos Martírios 

Administração pública 
direta 

76,74 21,17 

Fonte: SNIS, 2016. 
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ANEXO 3 
 

Relação dos municípios do estado do Maranhão, com IDH abaixo de 0,600: 

Posição Município 
IDH-

M 
Posição Município IDH-M Posição Município IDH-M 

60 
Santa Luzia do 
Paruá 

0,599 111 Mata Roma 0,57 166 Mirador 0,545 

60 Tasso Fragoso  0,599 111 Vitorino Freire 0,57 168 
Governador Luiz 
Rocha 

0,544 

60 
Itapecuru 
Mirim 

0,599 115 
Governador Nunes 
Freire 

0,569 169 
Centro do 
Guilherme 

0,542 

60 Peri Mirim 0,599 115 Igarapé do Meio 0,569 169 Parnarama 0,542 

64 
São João 
Batista 

0,598 117 Apicum-Açu 0,568 169 Vargem Grande 0,542 

65 Colinas 0,596 117 Gonçalves Dias 0,568 172 Pio XII 0,541 

65 
Vitória do 
Mearim 

0,596 117 
Sucupira do 
Riachão 

0,568 172 
São Benedito do 
Rio Preto 

0,541 

67 Codó 0,595 120 
Magalhães de 
Almeida 

0,567 174 
São Luís 
Gonzaga do 
Maranhão 

0,54 

67 Zé Doca 0,595 121 Lagoa do Mato 0,566 175 Bom Jardim 0,538 

69 
São Vicente 
Ferrer 

0,592 121 Nova Colinas 0,566 175 
Senador 
Alexandre Costa 

0,538 

69 
Barão de 
Grajaú 

0,592 121 
Santo Antônio dos 
Lopes 

0,566 177 Bacurituba 0,537 

71 
Presidente 
Médici 

0,591 124 Cantanhede 0,565 177 
Cachoeira 
Grande 

0,537 

72 
São Domingos 
do Azeitão 

0,59 124 Governador Archer 0,565 177 
Capinzal do 
Norte 

0,537 

72 Buriti Bravo 0,59 124 Sambaíba 0,565 177 Timbiras 0,537 
74 Lago da Pedra 0,589 127 Coelho Neto 0,564 181 Turilândia 0,536 

74 Lajeado Novo 0,589 127 Peritoró 0,564 182 
Humberto de 
Campos 

0,535 

74 
Olho d'Água 
das Cunhãs 

0,589 127 Sítio Novo 0,564 183 Araguanã 0,533 

77 Urbano Santos 0,588 130 
Presidente 
Juscelino 

0,563 183 Duque Bacelar 0,533 

77 
Luís 
Domingues  

0,588 131 Bom Lugar 0,562 183 Matões do Norte 0,533 

79 
Presidente 
Vargas 

0,587 131 Brejo 0,562 186 
Feira Nova do 
Maranhão 

0,532 

80 
Esperantinópol
is 

0,586 133 Cândido Mendes 0,561 186 Passagem Franca 0,532 

81 
Central do 
Maranhão 

0,585 133 Jatobá 0,561 188 Afonso Cunha 0,529 

81 
Nina 
Rodrigues 

0,585 133 Joselândia 0,561 189 
São Francisco do 
Maranhão 

0,528 

83 Nova Iorque 0,584 133 Paulino Neves 0,561 190 
Milagres do 
Maranhão 

0,527 

83 
São Francisco 
do Brejão 

0,584 133 Turiaçu 0,561 191 
Santa Filomena 
do Maranhão 

0,525 

85 Buritirana 0,583 133 Tutóia 0,561 192 Cajari 0,523 

86 
São Domingos 
do Maranhão 

0,582 139 
Alto Alegre do 
Pindaré 

0,558 193 Araioses 0,521 

86 Maracaçumé  0,582 139 
Bom Jesus das 
Selvas 

0,558 193 
Governador 
Newton Bello 

0,521 

86 Loreto  0,582 141 Lago Verde 0,557 195 
Amapá do 
Maranhão 

0,52 

89 Anapurus 0,581 141 Presidente Sarney 0,557 196 Brejo de Areia 0,519 

89 Anajatuba 0,581 141 São Félix de Balsas 0,557 196 
Serrano do 
Maranhão 

0,519 

89 
Vila Nova dos 
Martírios 

0,581 141 
São José dos 
Basílios 

0,557 198 
Centro Novo do 
Maranhão 

0,518 
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Posição Município 
IDH-

M 
Posição Município IDH-M Posição Município IDH-M 

89 Lago do Junco 0,581 145 Buriticupu 0,556 198 
Itaipava do 
Grajaú 

0,518 

89 Lima Campos  0,581 145 
Formosa da Serra 
Negra 

0,556 198 
Santo Amaro do 
Maranhão 

0,518 

89 
Olinda Nova 
do Maranhão 

0,581 145 Palmeirândia 0,556 201 
São João do 
Soter 

0,517 

95 Paraibano 0,58 148 
Amarante do 
Maranhão 

0,555 202 Pedro do Rosário 0,516 

95 Fortuna 0,58 148 
Santa Quitéria do 
Maranhão 

0,555 202 
São Raimundo 
do Doca Bezerra 

0,516 

97 
Sucupira do 
Norte 

0,579 148 Tufilândia 0,555 202 São Roberto 0,516 

98 Bacuri 0,578 151 
Alto Alegre do 
Maranhão 

0,554 205 Aldeias Altas 0,513 

99 Coroatá 0,576 151 
Bela Vista do 
Maranhão 

0,554 206 Arame 0,512 

99 Pirapemas  0,576 151 Penalva 0,554 206 Belágua 0,512 

99 
Poção de 
Pedras 

0,576 154 Cajapió 0,553 206 
Conceição do 
Lago-Açu 

0,512 

99 Riachão 0,576 155 
Junco do 
Maranhão 

0,552 206 Primeira Cruz 0,512 

103 Montes Altos 0,575 156 Maranhãozinho 0,55 210 
Santana do 
Maranhão 

0,510 

103 
Olinda Nova 
do Maranhão 

0,575 156 Matões 0,55 211 São João do Carú 0,509 

105 Carutapera 0,574 156 Santa Luzia 0,55 212 
Lagoa Grande do 
Maranhão 

0,502 

106 Alcântara 0,573 159 
Altamira do 
Maranhão 

0,549 213 
Água Doce do 
Maranhão 

0,500 

107 
Governador 
Eugênio 
Barros 

0,572 159 Paulo Ramos 0,549 214 Satubinha 0,493 

107 São Bernardo 0,572 161 Buriti 0,548 215 
Jenipapo dos 
Vieiras 

0,490 

107 Tuntum 0,572 161 Morros 0,548 216 Marajá do Sena 0,452 
110 Santa Helena 0,571 163 Benedito Leite 0,546 217 Fernando Falcão 0,443 
111 Barreirinhas 0,57 163 Icatu 0,546 
111 Graça Aranha  0,57 163 Monção 0,546 

   166 
Boa Vista do 
Gurupi 

0,545 

Fonte: PNUD Brasil. 
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ANEXO 4 
 

Evolução do IDH e dos índices de prestação dos serviços de abastecimento de água e coleta 
de lixo dos municípios do Maranhão com IDH abaixo de 0,600. 

Posição Município 
IDHM 
1991 

IDHM 
2000 

IDHM 
2010 

Água 
1991 

Água 
2000 

Água 
2010 

Lixo 
1991 

Lixo 
2000 

Lixo 
2010 

População 

60 
Santa Luzia 

do Paruá 

0,288 0,395 0,599 8,68 20,5 94,73 20,6 42,26 81,33 22.644 

60 Tasso Fragoso 0,261 0,445 0,599 9,93 24,96 87,14 0 67,27 96,59 7.796 

60 
Itapecuru 

Mirim 

0,338 0,431 0,599 18,03 20,4 76,9 2,34 38,43 84,89 62.110 

60 Peri Mirim 0,312 0,403 0,599 11,94 10,71 78,07 0 0 55,2 13.803 

64 
São João 
Batista 

0,294 0,433 0,598 8,17 7,36 65,75 0 0 65,75 19.920 

65 Colinas 0,324 0,408 0,596 19,66 20,08 72,78 23,3 32,83 59,6 39.132 

65 
Vitória do 
Mearim 

0,322 0,438 0,596 38,31 30,05 86,51 1,58 17,9 86,69 31.217 

67 Codó  0,301 0,400 0,595 15,72 29,77 87,21 40,7 75,23 88,05 118.038 

67 Zé Doca  0,322 0,421 0,595 17,94 24,02 89,28 7,11 50,45 89,38 50.173 

69 
São Vicente 

Ferrer  

0,279 0,423 0,592 4,57 11,89 68,64 0 2,05 42,19 20.863 

69 
Barão de 
Grajaú 

0,310 0,424 0,592 27,72 33,52 81,42 0,53 56,95 81,77 17.841 

71 
Presidente 

Médici 

0,280 0,432 0,591 1,41 28,44 93,48 0 0,51 93,35 6.374 

72 
São 

Domingos do 
Azeitão 

0,289 0,398 0,590 9,51 14,12 87,55 0 18,85 71,24 6.983 

72 Buriti Bravo 0,308 0,395 0,590 12,32 21,47 80,14 1,52 7,94 31,31 22.899 

74 Lago da Pedra 0,310 0,430 0,589 13,74 18,92 80,59   94,28 46.083 

74 Lajeado Novo  0,149 0,374 0,589 0,31 20,8 81,98 0 60,46 90,51 6.923 

74 
Olho d'Água 
das Cunhãs  

  0,589        

77 
Urbano 
Santos  

0,299 0,379 0,588 7,46 15,62 74,37 0 5,47 25,73 24.573 

77 
Luís 

Domingues  

0,314 0,452 0,588 2,27 16,44 80,59 59 96,34 97,7 6.510 

79 
Presidente 

Vargas 

0,254 0,389 0,587 8,24 12,51 51,25 0 5,24 42,61 10.717 

80 
Esperantinópo

lis 

0,271 0,375 0,586 15,53 22,71 85,17 33,2 41,8 79,44 18.452 

81 
Central do 
Maranhão 

0,260 0,392 0,585 1,5 2,17 78,93 0 0 17,23 7.887 

81 
Nina 

Rodrigues 

0,278 0,415 0,585 6,18 13,17 65,24 0 3,18 51,75 12.464 

83 Nova Iorque 0,320 0,416 0,584 16,4 16,82 63,79 0 6,37 88,12 4.590 

83 
São Francisco 

do Brejão 

0,256 0,424 0,584 29,28 21,53 83,26 0 61,77 95,19 10.261 

85 Buritirana 0,190 0,376 0,583 14,84 5,47 94,17 0 49,4 67,41 14.784 

86 
São 

Domingos do 
Maranhão 

0,283 0,394 0,582 23,54 27,24 91,46 25,5 32,29 81,06 33.607 

86 Maracaçumé  0,278 0,391 0,582 0,32 13,83 85,92 0 13,44 59,96 19.155 

86 Loreto  0,293 0,398 0,582 6,4 20,14 70,6 22,9 40,62 80,22 11.390 

89 Anapurus 0,292 0,421 0,581 16,82 17,58 93,3 3,52 2,06 33,98 13.939 

89 Anajatuba 0,260 0,397 0,581 14 18,34 77,24 0 0 66,35 25.291 

89 
Vila Nova dos 

Martírios 

0,245 0,379 0,581 3 14,51 88,38 0 52,69 79,58 11.258 
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89 
Lago do 
Junco 

0,320 0,388 0,581 6,1 24,53 87,74 1,27 58,55 95,09 10.729 

89 Lima Campos  0,325 0,405 0,581 13,8 28,97 88,46 5,15 40,29 89,84 11.423 

89 
Olinda Nova 
do Maranhão 

0,266 0,382 0,581 2,06 16,07 88,15 0 34,37 90,76 19.134 

95 Paraibano 0,297 0,409 0,58 23,76 31,97 73,94 4,72 38,7 86,72 20.103 

95 Fortuna  0,302 0,430 0,58 14,35 18,82 75,37 0,46 30,93 60,32 15.098 

97 
Sucupira do 

Norte 

0,259 0,398 0,579 4,94 8,61 77,04 0 0,57 35,69 10.444 

98 Bacuri 0,272 0,403 0,578 1,37 7,57 71,09 0 0 16,25 16.604 

99 Coroatá 0,287 0,376 0,576 18,47 28,85 91,32 2,9 56,92 71,92 61.725 

99 Pirapemas 0,286 0,384 0,576 4,57 12,07 75,56 0,55 10,88 47,29 17.381 

99 
Poção de 
Pedras 

0,265 0,396 0,576        

99 Riachão 0,231 0,380 0,576 7,98 22,94 81,83 35,8 71,25 94,33 20.209 

103 Montes Altos 0,234 0,412 0,575 7,87 18,61 87,35 14,2 47,21 81,06 9.413 

103 
Olinda Nova 
do Maranhão 

0,257 0,412 0,575 3,85 9,18 85,15 0 0 49,41 13.181 

105 Carutapera 0,282 0,381 0,574 12,17 10,12 79,55 0 17,83 69,58 22.006 

106 Alcântara 0,271 0,405 0,573 9,02 23,92 73,63 25,5 59,64 80,72 21.851 

107 
Governador 

Eugênio 
Barros 

0,241 0,393 0,572 10,62 13,44 91,19 9,73 62,62 88,22 15.991 

107 São Bernardo 0,222 0,374 0,572 4,88 21,21 54,07 0 32,2 66,73 26.476 

107 Tuntum 0,254 0,387 0,572 26,7 30,3 87,83 0 49,24 83,67 39.183 

110 Santa Helena  0,291 0,398 0,571 3,2 9,56 71,58 12,8 54,67 93,31 39.110 

111 Barreirinhas 0,251 0,361 0,57 7,99 17,76 81,35 0 49,19 81,91 54.930 

111 Graça Aranha 0,316 0,406 0,57 11,48 18,19 96,05 0,67 4,33 63,17 6.140 

111 Mata Roma  0,267 0,390 0,57 6,91 15,04 81,51 15,6 18,33 29,61 15.150 

111 
Vitorino 
Freire 

0,292 0,412 0,57 12,31 20,74 83,11 31,4 60,57 83,31 31.658 

115 
Governador 
Nunes Freire 

0,273 0,361 0,569 3,92 4,22 90,37 0 15,5 85,38 25.401 

115 
Igarapé do 

Meio 

0,205 0,341 0,569 27,98 14,45 92,54 0 0 18,95 12.550 

117 Apicum-Açu 0,238 0,327 0,568 1,88 16,94 86,43 0 0 8,72 14.959 

117 
Gonçalves 

Dias 

0,288 0,395 0,568 13,93 23,1 85,06 4,9 24,77 84,43 17.482 

117 
Sucupira do 

Riachão 

0,249 0,378 0,568 18,07 34,64 91,67 0 0 0,35 4.613 

120 
Magalhães de 

Almeida  

0,277 0,386 0,567 12,46 25,67 87,66 0 29,78 66,62 17.587 

121 
Lagoa do 

Mato 

0,217 0,313 0,566 1,79 4,91 81,93 0 0 82,67 10.934 

121 Nova Colinas  0,220 0,371 0,566 2,4 13,93 75,08 0 24,81 91,01 4.885 

121 
Santo Antônio 

dos Lopes 

0,265 0,379 0,566 7,2 22,29 80,82 0,3 83,44 94,55 14.288 

124 Cantanhede  0,293 0,378 0,565 20,31 13,27 74,45 0 25,28 54,86 20.448 

124 
Governador 

Archer 

0,321 0,377 0,565 23,97 20,27 89,25 18,3 22,22 83,46 10.205 

124 Sambaíba 0,292 0,403 0,565 27,21 12,51 68,52 0,29 0 41,43 5.487 

127 Coelho Neto  0,274 0,387 0,564 16,31 21,96 93,95 23 51,76 57,13 46.750 

127 Peritoró 0,238 0,354 0,564 12,01 10,62 73,65 7,69 4,77 45,85 21.201 
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127 Sítio Novo  0,286 0,376 0,564 11,21 20,12 81,75 11,8 46,43 90,67 17.002 

130 
Presidente 
Juscelino 

0,307 0,371 0,563 3,38 8,09 44,07 0 15,32 53,84 11.541 

131 Bom Lugar 0,229 0,382 0,562 5,41 9,6 90,28 0 16,59 58,42 14.818 

131 Brejo 0,305 0,383 0,562 10,94 18,19 65,48 4,03 5 44,03 33.359 

133 
Cândido 
Mendes 

0,275 0,382 0,561 5,09 7,37 79,21 0 17,08 47,49 18.505 

133 Jatobá 0,194 0,385 0,561 4,2 9,39 94,39 0 0 13,02 8.526 

133 Joselândia 0,251 0,367 0,561 9,19 18,82 88,04 1,24 32,58 53,24 15.433 

133 Paulino Neves 0,201 0,317 0,561 1,37 2 78,71 0 0 64,11 14.519 

133 Turiaçu 0,240 0,329 0,561 0,92 4,46 49,79 4,84 11,8 58,27 33.933 

133 Tutóia 0,236 0,343 0,561 3,5 10,61 76,29 0,98 19,43 55,88 52.788 

139 
Alto Alegre 
do Pindaré 

0,190 0,336 0,558 3,45 11 92,99 0 51,82 87,9 31.057 

139 
Bom Jesus 
das Selvas 

0,198 0,364 0,558 8,77 10,32 68,73 0 44,86 96,05 28.459 

141 Lago Verde  0,257 0,348 0,557 3,95 4,3 75,05 0 2,46 49,71  

141 
Presidente 

Sarney 

0,217 0,328 0,557 4,77 0,5 85,73 51,9 0 40,74 17.165 

141 
São Félix de 

Balsas 

0,257 0,391 0,557 4,57 6,07 24,59 0 0 39,84 4.702 

141 
São José dos 

Basílios 

0,208 0,374 0,557 1,79 10,51 90,1 0 15,23 62,9 7.496 

145 Buriticupu 0,237 0,342 0,556 2,21 6,04 69,77 0 13,62 83,44 65.237 

145 
Formosa da 
Serra Negra 

0,187 0,335 0,556 14,02 6,06 74,2 0 67,56 67,77 17.757 

145 Palmeirândia 0,253 0,383 0,556 4,78 16,78 86,76 0 5,92 29,77 18.764 

148 
Amarante do 

Maranhão 

0,284 0,374 0,555 11,54 13,24 83,1 9,87 41,63 92,71 37.932 

148 
Santa Quitéria 
do Maranhão 

0,283 0,383 0,555 11,32 14,23 74,43 25,3 9,62 47,59 29.191 

148 Tufilândia 0,214 0,370 0,555 8,36 6,25 92,92 0 0 26,09 5.596 

151 
Alto Alegre 

do Maranhão 

0,209 0,331 0,554 6,83 17,4 84,36 7,2 13,8 58,2 24.599 

151 
Bela Vista do 

Maranhão 

0,175 0,355 0,554 9,55 21,56 94,22 0 38,09 54,1 12.049 

151 Penalva  0,277 0,381 0,554 16,25 16,49 73,89 0 5,9 59,5 34.267 

154 Cajapió 0,246 0,388 0,553 10,64 9,33 67,92 0 0 8,32 10.593 

155 
Junco do 
Maranhão 

0,208 0,372 0,552 3,12 8,76 94,12 0 0 40,57 4.020 

156 
Maranhãozinh

o 

0,192 0,306 0,55 6,16 9,63 88,43 0 0,51 73,54 14.065 

156 Matões 0,222 0,330 0,55 2,21 7,08 81,57 0 7,03 38,98 31.015 

156 Santa Luzia 0,261 0,330 0,55 15,99 18,04 78,21 16,1 41,03 81,1 74.043 

159 
Altamira do 
Maranhão 

0,270 0,384 0,549 13,02 10,58 88,24 0 0,63 77,77 11.063 

159 Paulo Ramos  0,241 0,358 0,549 2,74 15,99 80,85 1,06 7,46 88,04 20.079 

161 Buriti 0,240 0,379 0,548 5,36 8,42 69,12 0 10,21 41,4 27.013 

161 Morros  0,280 0,400 0,548 1,19 9,61 56,42 0 1,1 70,51 17.783 

163 
Benedito 

Leite  

0,240 0,379 0,546 2,24 35,35 81,18 0 3,54 31,99 5.469 

163 Icatu 0,210 0,348 0,546 9,78 3,4 54,36 0 15,2 44,4 25.145 

163 Monção 0,248 0,366 0,546 8,06 13,91 81,12 1,09 2,96 20,69 31.738 
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166 
Boa Vista do 

Gurupi 

0,256 0,369 0,545 1,19 7,67 93,51 0 22,5 76,2 7.949 

166 Mirador 0,260 0,368 0,545 0,6 19,3 56,15 0 37,05 54,57 20.452 

168 
Governador 
Luiz Rocha 

0,213 0,369 0,544 12,5 16,35 94,4 0 0 22,78 7.337 

169 
Centro do 
Guilherme  

0,160 0,307 0,542 0,91 5,08 77,02 0 9,17 59,76 12.565 

169 Parnarama  0,223 0,352 0,542 6,89 12,83 85,61 6,17 30,11 64,06 34.586 

169 
Vargem 
Grande 

0,276 0,363 0,542 10,25 12,01 63,03 2,77 22,73 48,83 49.412 

172 Pio XII 0,247 0,360 0,541 21,77 34,41 84,78 3,86 49,83 77,01 22.016 

172 
São Benedito 
do Rio Preto 

0,272 0,368 0,541 7,29 11,56 76,86 0,68 3,15 3,05 17.799 

174 
São Luís 

Gonzaga do 
Maranhão 

0,250 0,336 0,54 12,18 14,79 80,72 19,8 28,42 73,94 20.153 

175 Bom Jardim 0,237 0,332 0,538 12,45 15,9 78,49 5,19 45,6 79,52 39.049 

175 
Senador 

Alexandre 
Costa 

0,238 0,362 0,538 0,72 3,38 69,62 0 8,99 43,88 10.256 

177 Bacurituba 0,216 0,369 0,537 0,95 3,05 77,17 17,1 50,45 98,74 5.293 

177 
Cachoeira 

Grande 

0,256 0,344 0,537 0,6 1,03 50 0 1,71 48,96 8.446 

177 
Capinzal do 

Norte 

0,274 0,367 0,537 4,48 32,76 89,31 0 24,27 42,96 10.698 

177 Timbiras 0,241 0,344 0,537 4,66 7,36 77,92 4,04 29,63 54,49 27.997 

181 Turilândia 0,221 0,322 0,536 2,29 1,54 82,15 0 0,54 76,15 22.846 

182 
Humberto de 

Campos  

0,212 0,365 0,535 11,22 3,27 75,93 0 13,25 42,5 26.189 

183 Araguanã 0,184 0,359 0,533 6,53 9,09 82,38 0 84,64 96,36 13.973 

183 
Duque 
Bacelar 

0,286 0,383 0,533 4,08 9,08 76,61 0 0 45,4 10.649 

183 
Matões do 

Norte 

0,209 0,342 0,533 3,55 5,18 57,89 0 0 76,94 13.794 

186 
Feira Nova do 

Maranhão 

0,123 0,302 0,532 0,67 4,53 89,13 0 38,47 96,77 8.126 

186 
Passagem 

Franca 

0,265 0,383 0,532 17,66 23,25 83,54 0 8,78 68,77 17.562 

188 Afonso Cunha  0,278 0,337 0,529 6,47 9,01 67,77 0 3,04 63,25 5.905 

189 
São Francisco 
do Maranhão 

0,270 0,349 0,528 5,47 14,14 58,05 6,89 0 69,24 12.146 

190 
Milagres do 
Maranhão 

0,192 0,322 0,527 2,64 1,32 76,32 0 23,04 35,22 8.118 

191 
Santa 

Filomena do 
Maranhão 

0,160 0,337 0,525 2,84 13,27 95,15 0 16,81 54,75 7.061 

192 Cajari 0,257 0,331 0,523 5,69 13,38 56,62 0 11,68 65,47 18.338 

193 Araioses 0,199 0,298 0,521 7,14 11,89 62,58 0 29,78 71,79 42.505 

193 
Governador 

Newton Bello 

0,175 0,318 0,521 5,7 14,25 82,95 0 3,38 74,91 11.921 

195 
Amapá do 
Maranhão 

0,165 0,327 0,52 0 3,19 86,03 0 0,5 35,82 6.431 

196 
Brejo de 

Areia 

0,194 0,317 0,519 0,11 1,06 56,36 0 0,83 15,14 5.577 

196 
Serrano do 
Maranhão 

0,209 0,343 0,519 2,68 6,17 76,9 0 1,62 0 10.940 
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198 
Centro Novo 
do Maranhão 

0,181 0,321 0,518 0,56 4,89 78,89 0 2,34 43,33 17.622 

198 
Itaipava do 

Grajaú 

0,143 0,319 0,518 2,85 0,51 82,8 0 0 58,53 14.297 

198 
Santo Amaro 
do Maranhão 

0,216 0,336 0,518 0 1,33 80,52 0 0,98 42,58 13.820 

201 
São João do 

Soter  

0,205 0,334 0,517 5,91 8,97 82,77 0 0,35 31,41 17.238 

202 
Pedro do 
Rosário 

0,212 0,316 0,516 1,22 1,29 77,99 0 11,18 54,91 22.732 

202 
São 

Raimundo do 
Doca Bezerra 

0,212 0,340 0,516 4,72 2,07 77,94 0 0 92,91 6.090 

202 São Roberto 0,198 0,285 0,516 2,47 13,03 71,12 0 6,26 97,39 5.957 

205 Aldeias Altas 0,257 0,349 0,513 4,85 6,68 77,26 0 35,02 51,95 23.952 

206 Arame  0,210 0,334 0,512 3,69 3,3 76,23 21,4 59,41 89,12 30.702 

206 Belágua 0,199 0,320 0,512 0,14 1,3 58,89 0 4,17 0 6.524 

206 
Conceição do 

Lago-Açu 

0,206 0,309 0,512 1,31 18,7 57,74 0 0 61,44 14.436 

206 Primeira Cruz 0,268 0,378 0,512 0,35 2,16 71,42 0 15,73 36,03 13.954 

210 
Santana do 
Maranhão 

0,192 0,267 0,510 0 2,02 88,71 0 6,12 66,42 11.661 

211 
São João do 

Carú 

0,156 0,281 0,509 1,35 3,57 81,87 0 10,69 73,45 12.309 

212 
Lagoa Grande 
do Maranhão 

0,133 0,309 0,502 0 0,72 76,33 0 9,11 86,11 10.517 

213 
Água Doce do 

Maranhão 

0,210 0,293 0,500 2,8 6,75 
86,73

0 
0 2,18 54,63 11.581 

214 Satubinha 0,191 0,319 0,493 2,54 17,62 91,43 0 1,27 40,35 11.990 

215 
Jenipapo dos 

Vieiras 

0,170 0,335 0,490 3,41 3,83 75,15 0,00 16,70 
78,20

0 
15.440 

216 
Marajá do 

Sena  

0,166 0,309 0,452 4,71 1,01 58,67 0 0 84,78 8.051 

217 
Fernando 

Falcão 

0,155 0,261 0,443 1,53 0,34 58,69 0 0 32,97 9.241 

Fonte: PNUD-2018 
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ANEXO 5 

Evolução dos índices de saneamento básico e desenvolvimento humano nos municípios do 

Pará com IDHM 2010 abaixo de 0,600: 
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48 Mãe do Rio 0,382 0,466 0,599 13,66 24,81 90,17 7,76 40,32 92,02 27.904 

49 
Santa Maria do 

Pará 

0,368 0,463 0,598 31,12 41,25 89,73 6,10 68,68 91,18 23.026 

50 
Magalhães 

Barata 

0342 0429 0,597 15,70 45,68 93,50 0 0 72,65 8.115 

51 
Vitória do 

Xingu 

0,262 0,422 0,596 4,83 17,40 80,48 0 57,60 38,77 13.431 

52 Igarapé-Açu  0,341 0,459 0,595 34,72 36,74 85,97 6,32 23,52 90,37 35.887 

53 
São Geraldo 
do Araguaia 

0,256 0,415 0,595 5,03 19,27 88,03 11,53 43,73 95,01 25.587 

54 Bannach 0,305 0,424 0,594 16,47 23,97 87,70 0 2,09 87,61 3.431 

55 Óbidos 0,347 1,594 0,594 20,69 25,96 63,35 17,30 42,22 81,92 49.333 

56 
São Domingos 

do Araguaia 

0,285 0,454 0,594 9,48 13,13 94,05 0 35,57 83,27 23.130 

57 
São Félix do 

Xingu 

0,315 0,435 0,594 11,66 13,54 89,01 19,11 72,63 92,73 91.340 

58 Juruti 0,313 0,389 0,592 7,80 8,86 68,19 1,47 34,76 96,72 47.086 

59 
Brejo Grande 
do Araguaia 

0,258 0,496 0,591 16,56 20,06 93,36 0 48,59 70,83 7.317 

60 
São Miguel do 

Guamá  

0,322 0,453 0,591 19,81 27,23 74,16 17,82 44,55 81,10 51.567 

61 Sapucaia 0,311 0,469 0,590 17,24 37,79 91,95 50,05 93,93 97,92 5.047 

62 
Bom Jesus do 

Tocantins 

0,309 0,429 0,589 27,83 19,66 88,44 38,10 61,19 86,54 15.298 

63 Monte Alegre 0,349 0,467 0,589 14,59 19,16 79,96 26,75 88,83 75,21 55.462 

64 
Palestina do 

Pará 

0,295 0,455 0,589 19,62 13,50 89,33 0 0,55 57,86 7.475 

65 Uruará 0,309 0,429 0,589 27,83 19,66 88,44 38,10 61,19 86,54 15.298 

66 Tailândia 0,340 0,433 0,588 7,94 21,84 95,47 13,78 45,31 95,56 79.297 

67 Belterra  0,311 0,396 0,588 13,59 16,53 68,70 0 33,51 67,13 16.316 

68 
Santarém 

Novo  

0,337 0,424 0,587 29,02 20,31 85,65 0 20,41 87,21 6.141 

69 Tomé-Açu 0,347 0,438 0,586 35,16 46,89 87,72 45,23 61,81 94,11 56.518 

70 
São Caetano 
de Odivelas 

0,337 0,464 0,585 17,17 29,39 89,79 0 0 89,71 16.891 

71 
Floresta do 
Araguaia 

0,209 0,411 0,583 3,13 13,13 68,60 0 48,74 54,34 17.768 

72 
São João da 

Ponta 

0,282 0,448 0,583 11,38 20,93 89,56 0 50,54 100 5.265 

73 Medicilândia 0,293 0,470 0,582 18,54 18,64 76,29 23,39 25,43 77,56 27.328 

74 Curuçá 0,339 0,474 0,582 19,17 29,77 91,51 0 44,86 80,59 34.294 

75 Peixe-Boi  0,337 0,446 0,581 23,24 29,03 90,31 0 47,35 79,40 7.854 

76 Nova Ipixuna 0,238 0,432 0,581 2,57 19,79 87,59 0 23,20 87,79 14.645 

77 Baião 0,336 0,459 0,578 5,00 17,27 80,15 0,34 25,51 66,70 36.882 

78 Curuá 0,194 0,383 0,578 6,07 2,90 78,44 0 4,87 36,72 12.254 

79 Cametá 0,328 0,432 0,577 28,25 35,30 62,32 8,15 29,86 88,13 120.896 

80 Primavera 0,248 0,430 0,577 15,98 30,08 92,36 5,42 35,64 81,31 10.268 

81 Macajuba 0,354 0,443 0,575 33,47 37,52 76,10 71,96 92,84 90,44 26.731 

82 Pau D'Arco   0,574        

83 Inhangapi 0,327 0,438 0,572 12,44 26,21 77,37 11,44 71,60 95,78 10.037 
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84 Maracanã 0,313 0,406 0,570 10,47 26,69 80,26 16,06 29,15 67,34 28.376 

85 Breu Branco 0,293 0,422 0,568 18,78 19,19 88,19 0 73,26 98,10 52.493 

86 Ourém 0,332 0,436 0,568 21,42 27,43 87,49 48,03 89,87 95,50 16.311 

87 
Concórdia do 

Pará 

0,287 0,402 0,566 3,26 12,95 82,49 2,42 28,12 83,71 28.216 

88 
Água Azul do 

Norte 

0,208 0,376 0,564 6,99 12,34 94,37 0 78,41 93,72 25.057 

89 Alenquer 0,328 0,433 0,564 22,88 17,07 79,14 8,48 25,77 81,15 52.626 

90 Piçarra 0,208 0,370 0,563 3,95 12,19 85,84 0 32,34 94,64 12.697 

91 Faro 0,281 0,431 0,563 4,75 15,31 76,32 0 4,23 54,08 8.177 

92 
Ponta de 
Pedras 

0,335 0,444 0,562 22,18 32,86 67,31 3,82 30,93 76,25 25.999 

93 Trairão 0,271 0,395 0,562 12,37 7,13 76,93 0 11,66 82,51 16.875 

94 
Eldorado dos 

Carajás 

0,260 0,389 0,56 10,48 9,75 91,16 0 23,81 53,35 31.786 

95 
Goianésia do 

Pará 

0,235 0,422 0,56 4,36 23,64 85,42 0 14,23 88,59 30.436 

96 Irituia 0,271 0,419 0,559 13,84 33,08 82,58 2061 54,75 8716 31.364 

97 
São Sebastião 
da Boa Vista 

0,288 0,422 0,558 7,24 12,44 36,59 0 31,59 90,34 22.904 

98 
Santa Cruz do 

Arari  

0,300 0,393 0,557 35,28 53,77 84,54 2,90 0 73,55 8.155 

99 
Cumaru do 

Norte 

0,309 0,405 0,55 23,06 29,92 80,98 0 26,50 78,53 10.466 

100 
São João do 

Araguaia 

0,233 0,349 0,55 20,76 12,22 80,31 0 0 55,68 13.155 

101 Bujaru 0,336 0,395 0,552 9,09 17,31 73,37 0 45,16 85,04 25.695 

102 Placas 0,276 0,390 0,552 5,12 11,96 76,33 0 17,51 79,77 23.954 

103 Anapu 0,250 0,392 0,548 3,46 8,95 84,69 0 12,42 74,44 20.543 

104 Capitão Poço 0,279 0,379 0,548 19,84 26,33 86,31 31,73 81,93 98,87 51.893 

105 Rurópolis 0,257 0,421 0,548 7,76 15,55 79,87 18,29 23,47 79,03 40.087 

106 Muaná 0,305 0,350 0,547 24,08 24,04 51,45 1,79 51,33 88,90 30.204 

107 Moju 0,289 0,399 0,547 12,28 18,49 81,68 20,65 73,52 88,91 70.018 

108 Igarapé-Miri  0,322 0,416 0,547 22,84 26,79 47,69 3,96 68,19 90,63 50.077 

109 
Santa Luzia do 

Pará 

0,324 0,427 0,546 14,23 22,47 76,66 0 0,82 86,90 20.443 

110 Bonito 0,241 0,381 0,546 14,16 24,83 88,71 29,54 52,73 95,82 13.630 

111 
Cachoeira do 

Arari  

  0,546        

112 
Santa Maria 
das Barreiras 

0,327 0,408 0,544 15,15 16,73 88,35 0 50,57 81,13 17.206 

113 Quatipuru 0,270 0,406 0,543 8,53 18,49 78,66 0,45 6,09 82,13 12.411 

114 
Limoeiro do 

Ajuru  

0,300 0,373 0,541 9,62 10,29 24,73 0 82,22 95,52 25.021 

115 Aveiro 0,281 0,368 0,541 13,20 13,36 66,97 11,12 5,36 53,95 18.849 

116 
São João de 

Pirabas 

0,306 0,415 0,539 8,99 21,14 86,42 1,73 20,03 76,96 20.647 

117 
Novo 

Repartimento 

0,222 0,372 0,537 15,51 13,82 78,96 0 22,47 88,20 60.050 

118 
São Domingos 

do Capim 

0,330 0,371 0,532 16,45 24,34 68,89 0 96,29 99,18 29.846 

119 Tracuateua 0,250 0,357 0,531 10,57 10,03 73,62 0 38,21 92,43 27.455 

120 Itupiranga 0,258 0,354 0,528 11,86 9,95 87,72 9,37 72,24 82,45 51.220 

121 
Garrafão do 

Norte 

0,183 0,331 0,526 4,19 6,78 80,50 0 40,86 53,43 25.034 

 Prainha 0,245 0,361 0,523 1,94 12,24 62,85 5,57 18,33 50,90 23.349 
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Posição Município 
IDHM 
1991 

IDHM 
2000 

IDHM 
2010 

Água 
1991 

Água 
2000 

Água 
2010 

Lixo 
1991 

Lixo 
2000 

Lixo 
2010 

Popula- 
ção 

122 
Augusto 
Corrêa  

0,238 0,335 0,520 3,86 21,61 82,76 4,16 48,62 59,19 40.497 

123 Aurora do Pará 0,259 0,358 0,519 14,70 15,62 83,68 0 35,08 84,48 26.546 

124 Pacajá   0,515        

125 Viseu  0,237 0,353 0,515 7,86 14,14 77,42 6,32 24,46 57,01 56.716 

 Pacajá 0257 0340 0515 6,50 9,22 79,89 0 26,30 61,48 39.979 

126 
Senador José 

Porfírio 

0,253 0,361 0,514 9,39 12,85 75,20 12,69 80,11 91,92 13.045 

127 Gurupá 0,209 0,349 0,509 14,88 18,10 39,19 23,81 51,15 96,62 29.062 

128 Oeiras do Pará 0,268 0,360 0,507 15,61 29,84 67,95 0 61,89 88,37 28.595 

129 Acará 0,254 0,350 0,506 12,90 12,88 64,01 19,80 53,96 78,48 53.569 

130 Jacareacanga 0,242 0,371 0,505 16,89 14,31 64,44 0 56,34 68,44 14.103 

131 Breves  0,284 0,372 0,503 12,64 20,27 45,63 27,06 59,51 95,17 92.860 

132 Porto de Moz 0,218 0,360 0,503 13,19 26,67 60,63 4,36 72,15 56,16 33.956 

133 
Nova 

Esperança do 
Piriá 

0,229 0,315 0,502 0 1,83 81,75 0 1,38 90,28 20.158 

134 Curralinho 0,229 0,323 0,502 3,16 21,31 33,84 0 57,43 69,27 28.549 

135 Afuá  0,250 0,330 0,489 15,91 19,36 25,56 0 95,65 96,90 35.042 

136 
Ipixuna do 

Pará 

0,268 0,317 0,489 4,95 14,65 76,56 0 51,68 83,44 51.309 

137 Anajás 0,197 0,307 0,484 5,18 5,99 21,06 0 88,18 89,43 24.759 

138 Portel 0,272 0,359 0,483 22,58 22,51 62,51 5,29 49,17 88,79 52.172 

139 
Cachoeira do 

Piriá 

0,203 0,301 0,473 3,36 5,40 71,32 0 57,38 77,52 26.484 

140 Bagre 0,241 0,330 0,471 7,38 14,25 43,17 0 46,86 82,39 23.864 

141 Chaves 0,179 0,289 0,453 3,56 4,14 27,88 0 28,60 77,52 21.005 

142 Melgaço 0,177 0,260 0,418 5,47 11,12 21,93 0,56 51,50 83,13 24.808 

Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/melgaco_pa#habitacao. Acessado em 15/08/2018. 
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ANEXO 6 

Evolução dos índices de saneamento básico e desenvolvimento humano nos municípios do 

Acre com IDHM 2010 abaixo de 0,600: 

Posição Município 
IDHM 
1991 

IDHM 
2000 

IDHM 
2010 

Água 
1991 

Água 
2000 

Água 
2010 

Lixo 
1991 

Lixo 
2000 

Lixo 
2010 

População 

10 Xapuri 0,348 0,445 0,599 13,92 39,11 86,75 54,07 92,47 91,56 16.091 

11 Bujari 0,267 0,460 0,589 4,69 14,86 81,12 0 99,46 94,07 8.471 

12 Assis Brasil 0,314 0,425 0,588 3,42 21,44 80,31 60,12 90,25 96,83 6.072 

13 Porto Acre 0,259 0,443 0,576 3,03 19,57 84,45 47,83 80,68 93,43 14.880 

14 Capixaba 0,183 0,365 0,575 19,66 12,48 86,19 0 72,02 95,43 8.798 

15 
Rodrigues 
Alves 

0,245 0,399 
0,567 

3,45 8,39 71,48 0 0 95,36 14.389 

16 
Manoel 
Urbano 

0,218 0,395 
0,551 

3,69 8,95 80,41 11,63 41,31 74,53 7.981 

17 Tarauacá 0,274 0,386 0,539 10,86 18,77 60,40 39,64 51,11 84,42 35.590 

18 Feijó 0,258 0,323 0,539 8,39 14,41 69,53 14,99 44,89 89,65 32.412 

19 Porto Walter 0,176 0,342 0,532 1,79 23,92 44,36 0 0 51,78 9.176 

20 
Santa Rosa do 
Purus 

0,167 0,277 
0,517 

0 20,34 65,93 0 79,52 91,82 4.691 

21 
Marechal 
Thaumaturgo 

0,186 0,301 
0,501 

0,11 4,48 50,76 0 0 95,10 14.227 

22 Jordão 0,170 0,222 0,469 5,28 2,72 46,28 0 41,66 99,29 6.577 

Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/2385#habitacao – Acessado em 18/08/2018 

  



169 
 

ANEXO 7 
Evolução dos índices de saneamento básico e desenvolvimento humano nos municípios do 
Rondônia com IDHM 2010 abaixo de 0,600: 

 

Posição Município 
IDHM 
1991 

IDHM 
2000 

IDHM 
2010 

Água 
1991 

Água 
2000 

Água 
2010 

Lixo 
1991 

Lixo 
2000 

Lixo 
2010 

População 

44 Seringueiras 0,258 0,439 0,598 8,89 29,49 96,90 0 60,43 90,03 11.629 

45 
Governador 
Jorge Teixeira 

0,217 0,380 
0,596 

9,03 27,11 94,71 0 34,61 95,78 10.512 

46 
Machadinho 
d’Oeste 

0,286 0,449 
0,596 

21,37 37,92 92,56 1,91 59,56 91,21 31.135 

47 
Campo Novo 
de Rondônia 

0,293 0,432 
0,593 

9,11 20,43 91,75 0 62,39 90,17 12.665 

48 
Alto Alegre 
dos Parecis 

0,241 0,402 
0,592 

9,04 36,45 93,59 0 70,37 92,79 12.816 

49 Theobroma 0,247 0,402 0,589 7,45 33,93 96,15 0 39,68 93,06 10.649 

50 Nova União 0,228 0,405 0,587 9,68 44,29 90,86 0 11,34 95,48 7.493 

51 Nova Mamoré 0,336 0,446 0,587 13,83 29,96 93,81 66,20 56,98 78,14 22.546 

52 Vale do Anari 0,216 0,409 0,584 3,65 16,10 93,37 0 0 97,72 9.384 

Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/2385#habitacao – Acessado em 18/08/2018. 
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ANEXO 8 
Evolução dos índices de saneamento básico e desenvolvimento humano nos municípios do 
Amapá com IDHM 2010 abaixo de 0,600: 
 

Posição Município 
IDHM 
1991 

IDHM 
2000 

IDHM 
2010 

Água 
1991 

Água 
2000 

Água 
2010 

Lixo 
1991 

Lixo 
2000 

Lixo 
2010 

População 

14 Mazagão 0,319 0,434 0,592 18,24 21,53 62,42 15,38 45,15 74,92 17.032 

15 
Tartarugalzin
ho 

0,311 0,450 
0,592 

11,35 24,09 81,57 49,16 67,18 91,32 12.563 

16 Itaubal 0,268 0,415 0,576 0 53,13 68,46 0 9,23 100,0 4.265 

Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/2385#habitacao – Acessado em 18/08/2018. 
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ANEXO 9 
 

1. Cobertura de esgotamento sanitário – IDB 2011 BRASIL 

1.1 Proporção (%) da população atendida com rede de esgoto segundo Unidade da 

Federação: 

 

 

1.2 Proporção (%) da população atendida com rede de esgoto segundo Região 

Metropolitana/UF: 

Unidade da 

Federação 

pertencente 

Região Metropolitana 1991 2000 2010 

Alagoas RM de Maceió 34,54 42,76 44,05 

Amapá RM de Macapá 
Nenhum registro 

selecionado 
24,43 24,43 

Bahia RM de Salvador 62,17 78,85 86,96 

Unidade da Federação 1991 2000 2010 

Acre 22,03 28,68 33,54 

Alagoas 13,85 24,37 31,29 

Amapá 13,99 22,99 22,30 

Amazonas 26,74 42,12 40,24 

Bahia 23,41 40,14 49,58 

Ceará 19,30 32,60 42,23 

Distrito Federal 86,62 89,32 87,87 

Espírito Santo 51,23 64,55 72,90 

Goiás 28,41 34,73 47,84 

Maranhão 17,98 23,13 25,08 

Mato Grosso 24,31 29,33 35,40 

Mato Grosso do Sul 9,79 17,54 37,68 

Minas Gerais 55,43 68,90 77,49 

Pará 27,16 35,01 29,15 

Paraíba 27,86 37,49 47,93 

Paraná 37,70 51,58 64,16 

Pernambuco 23,50 41,75 53,31 

Piauí 22,36 37,94 28,65 

Rio de Janeiro 71,75 83,12 85,30 

Rio Grande do Norte 36,23 39,53 44,15 

Rio Grande do Sul 58,14 67,03 73,59 

Rondônia 26,93 20,42 22,18 

Roraima 27,72 60,78 42,26 

Santa Catarina 62,06 72,12 75,59 

São Paulo 81,94 87,32 90,74 

Sergipe 32,20 41,54 48,93 

Tocantins 0,76 18,91 28,22 
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Ceará RM de Fortaleza 38,11 57,35 65,33 

Distrito Federal; 

Minas Gerais; Goiás 
Entorno de Brasília 

67,91 (Distrito 

Federal: 86,62; 

Minas Gerais: 

24,97; Goiás: 

12,58) 

67,44 (Distrito 

Federal: 89,32; 

Minas Gerais: 

49,63; Goiás: 

13,87) 

72,75 (Distrito 

Federal: 87,87; 

Minas Gerais: 

63,38; Goiás: 

36,58) 

Espírito Santo RM de Vitória 67,72 77,64 84,20 

Goiás RM de Goiânia 59,39 58,52 61,23 

Maranhão RM de São Luís 48,95 49,88 60,94 

Minas Gerais RM do Vale do Aço 82,04 88,08 93,29 

Minas Gerais Colar do Vale do Aço 29,10 50,49 65,22 

Minas Gerais Colar de Belo Horizonte 69,08 82,47 88,53 

Minas Gerais RM de Belo Horizonte 70,94 79,50 88,29 

Pará RM Belém 58,44 74,68 60,57 

Paraíba RM de João Pessoa 
Nenhum registro 

selecionado 

Nenhum registro 

selecionado 
56,72 

Paraná RM de Maringá 27,14 50,87 65,52 

Paraná RM de Londrina 65,02 67,16 79,82 

Paraná RM de Curitiba 71,85 80,65 86,98 

Pernambuco; Bahia 
RIDE de 

Petrolina/Juazeiro 

22,24 

(Pernambuco: 

33,22; Bahia: 

10,96) 

55,57 

(Pernambuco: 

59,91; Bahia: 

51,22) 

61,73 (Pernambuco: 

65,96; Bahia: 

56,82) 

Pernambuco RM de Recife 42,24 47,82 56,69 

Piauí; Maranhão RM de Teresina 

42,25 (Piauí: 

44,75; Maranhão: 

24,93) 

65,60 (Piauí: 

67,59; Maranhão: 

52,13) 

52,37 (Piauí: 54,62; 

Maranhão: 38,00) 

Rio de Janeiro RM do Rio de Janeiro 78,72 86,76 89,21 

Rio Grande do 

Norte 
RM de Natal 69,02 60,50 55,65 

Rio Grande do Sul RM de Porto Alegre 81,31 87,90 89,45 

Santa Catarina 
RM do N/NE 

Catarinense 
85,44 94,96 74,44 

Santa Catarina RM de Tubarão 82,24 86,72 90,69 

Santa Catarina RM de Florianópolis 76,33 87,80 87,61 

Santa Catarina RM do Vale do Itajaí 80,89 89,10 88,32 

Santa Catarina RM da Foz do Itajaí 85,21 86,28 91,13 

Santa Catarina RM Carbonífera 80,37 84,32 83,82 

Santa Catarina 
Expansão do Vale do 

Itajaí 
60,26 72,02 81,64 

Santa Catarina 
Expansão do N/NE 

Catarinense 
66,81 81,22 80,42 

Santa Catarina Expansão de Tubarão 63,48 71,57 66,50 

Santa Catarina 
Expansão de 

Florianópolis 
45,92 50,13 65,95 
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Santa Catarina 
Expansão da Foz do 

Itajaí 
77,61 84,65 86,77 

Santa Catarina Expansão da Carbonífera 71,58 74,46 81,00 

São Paulo RM de São Paulo 84,06 86,33 90,16 

São Paulo RM de Campinas 80,33 89,27 90,26 

São Paulo RM da Baixada Santista 78,26 82,88 87,29 

 

 
1.3 Proporção (%) da população atendida com rede de esgoto segundo Capital/UF: 

Unidade da 

Federação 

pertencente 

Capital 1991 2000 2010 

Acre Rio Branco 36,84 44,68 56,69 

Alagoas Maceió 42,79 45,65 47,06 

Amapá Macapá 19,55 30,66 26,75 

Amazonas Manaus 49,14 68,74 62,35 

Bahia Salvador 65,86 82,86 92,82 

Ceará Fortaleza 39,12 62,64 73,98 

Distrito Federal Brasília 86,62 89,32 87,87 

Espírito Santo Vitória 85,76 97,51 98,07 

Goiás Goiânia 75,73 78,93 76,05 

Maranhão São Luís 53,03 51,61 65,42 

Mato Grosso Cuiabá 67,52 73,33 80,21 

Mato Grosso do Sul Campo Grande 19,89 28,26 58,73 

Minas Gerais Belo Horizonte 85,64 92,68 96,20 

Pará Belém 61,34 74,51 67,88 

Paraíba João Pessoa 75,05 58,77 70,82 

Paraná Curitiba 85,38 92,13 96,34 

Pernambuco Recife 49,88 56,37 69,23 

Piauí Teresina 53,90 77,90 61,56 

Rio de Janeiro Rio de Janeiro 91,39 93,00 94,37 

Rio Grande do 

Norte 
Natal 81,45 70,99 61,81 

Rio Grande do Sul Porto Alegre 86,03 90,91 93,00 

Rondônia Porto Velho 52,64 60,18 42,82 

Roraima Boa Vista 37,60 76,68 54,05 

Santa Catarina Florianópolis 84,01 92,13 87,78 

São Paulo São Paulo 89,79 86,69 92,60 

Sergipe Aracaju 73,96 82,92 87,17 

Tocantins Palmas 0,47 62,41 67,58 
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2. Cobertura de redes de abastecimento de água – IDB 2011 BRASIL 

2.1 Proporção (%) da população atendida com rede geral segundo Unidade da Federação: 

Unidade da 

Federação 
1991 2000 2010 

Acre 42,18 29,55 45,65 

Alagoas 50,66 61,52 67,53 

Amapá 63,80 51,41 55,47 

Amazonas 60,93 57,84 62,84 

Bahia 50,76 67,87 79,19 

Ceará 41,65 59,11 76,16 

Distrito Federal 88,55 88,26 94,81 

Espírito Santo 71,06 79,31 83,10 

Goiás 55,89 68,82 78,88 

Maranhão 35,34 51,87 64,62 

Mato Grosso 57,54 63,61 74,24 

Mato Grosso do 

Sul 
74,68 78,25 82,77 

Minas Gerais 72,74 82,02 85,70 

Pará 39,42 41,90 47,01 

Paraíba 56,85 66,97 75,63 

Paraná 70,88 82,58 87,64 

Pernambuco 64,27 68,95 74,71 

Piauí 47,87 59,16 71,29 

Rio de Janeiro 81,97 82,32 83,73 

Rio Grande do 

Norte 
61,80 77,50 85,88 

Rio Grande do 

Sul 
71,18 78,93 84,90 

Rondônia 31,18 29,55 37,64 

Roraima 70,29 77,92 79,29 

Santa Catarina 60,34 73,27 80,76 
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São Paulo 90,38 93,16 94,87 

Sergipe 64,42 74,43 82,87 

Tocantins 33,03 65,88 78,35 

 

 

 

2.2 Proporção (%) da população atendida por rede geral segundo Região Metropolitana/UF: 

Unidade da 

Federação 

pertencente 

Região Metropolitana 1991 2000 2010 

Alagoas RM de Maceió 80,30 79,88 75,72 

Amapá RM de Macapá 
Nenhum registro 

selecionado 

Nenhum registro 

selecionado 
58,54 

Bahia RM de Salvador 89,14 94,65 97,79 

Ceará RM de Fortaleza 67,53 78,07 88,29 

Distrito Federal; 

Minas Gerais; Goiás 
Entorno de Brasília 

78,34 (Distrito 

Federal: 88,55; 

Minas Gerais: 

62,80; Goiás: 

46,69) 

78,04 (Distrito 

Federal: 88,26; 

Minas Gerais: 

78,68; Goiás: 

52,03) 

89,11 (Distrito 

Federal: 94,81; 

Minas Gerais: 

79,22; Goiás: 

76,11) 

Espírito Santo RM de Vitória 92,41 96,10 96,91 

Goiás RM de Goiânia 64,15 73,65 81,97 

Maranhão RM de São Luís 79,92 77,15 74,23 

Minas Gerais RM do Vale do Aço 84,54 83,61 88,38 

Minas Gerais Colar do Vale do Aço 45,16 63,26 68,79 

Minas Gerais Colar de Belo Horizonte 86,28 91,00 92,56 

Minas Gerais RM de Belo Horizonte 92,51 96,06 97,46 

Pará RM Belém 68,95 64,28 64,89 

Paraíba RM de João Pessoa 
Nenhum registro 

selecionado 

Nenhum registro 

selecionado 
91,17 

Paraná RM de Maringá 93,53 92,91 93,44 

Paraná RM de Londrina 90,55 93,52 94,69 
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Paraná RM de Curitiba 85,65 91,58 94,27 

Pernambuco; Bahia 
RIDE de 

Petrolina/Juazeiro 

67,99 

(Pernambuco: 

74,46; Bahia: 

61,33) 

78,67 

(Pernambuco: 

84,09; Bahia: 

73,23) 

85,65 (Pernambuco: 

88,66; Bahia: 

82,15) 

Pernambuco RM de Recife 87,73 84,61 84,93 

Piauí; Maranhão RM de Teresina 

75,29 (Piauí: 

77,67; Maranhão: 

58,78) 

81,54 (Piauí: 

81,50; Maranhão: 

81,82) 

87,29 (Piauí: 87,34; 

Maranhão: 86,99) 

Rio de Janeiro RM do Rio de Janeiro 88,19 87,05 87,55 

Rio Grande do 

Norte 
RM de Natal 83,80 92,84 93,40 

Rio Grande do Sul RM de Porto Alegre 88,40 88,34 88,29 

Santa Catarina 
RM do N/NE 

Catarinense 
87,88 91,75 93,51 

Santa Catarina RM de Tubarão 82,35 84,96 85,29 

Santa Catarina RM de Florianópolis 79,49 88,49 91,71 

Santa Catarina RM do Vale do Itajaí 67,23 83,55 90,10 

Santa Catarina RM da Foz do Itajaí 85,61 89,54 93,12 

Santa Catarina RM Carbonífera 75,13 83,60 88,93 

Santa Catarina 
Expansão do Vale do 

Itajaí 
47,60 62,87 70,30 

Santa Catarina 
Expansão do N/NE 

Catarinense 
52,52 69,61 79,98 

Santa Catarina Expansão de Tubarão 47,48 56,38 66,48 

Santa Catarina 
Expansão de 

Florianópolis 
42,23 57,06 68,58 

Santa Catarina 
Expansão da Foz do 

Itajaí 
71,03 78,98 85,27 

Santa Catarina Expansão da Carbonífera 58,44 71,74 81,06 

São Paulo RM de São Paulo 95,08 96,33 97,57 

São Paulo RM de Campinas 92,32 94,81 96,26 

São Paulo RM da Baixada Santista 95,36 95,55 96,13 
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2.3 Proporção (%) da população atendida por rede geral segundo Capital/UF: 

Unidade da 

Federação 

pertencente 

Capital 1991 2000 2010 

Acre Rio Branco 64,66 49,84 52,74 

Alagoas Maceió 85,94 81,66 74,27 

Amapá Macapá 70,90 54,79 55,70 

Amazonas Manaus 86,08 75,55 76,03 

Bahia Salvador 93,74 96,71 98,91 

Ceará Fortaleza 77,72 87,16 93,41 

Distrito Federal Brasília 88,55 88,26 94,81 

Espírito Santo Vitória 97,59 99,34 99,26 

Goiás Goiânia 77,32 86,58 92,45 

Maranhão São Luís 83,94 79,37 76,58 

Mato Grosso Cuiabá 94,68 91,93 93,98 

Mato Grosso do Sul Campo Grande 87,29 87,73 90,35 

Minas Gerais Belo Horizonte 97,83 99,25 99,71 

Pará Belém 75,96 75,02 76,41 

Paraíba João Pessoa 96,80 97,69 96,66 

Paraná Curitiba 97,10 98,58 99,16 

Pernambuco Recife 94,96 88,50 87,33 

Piauí Teresina 89,06 90,32 93,47 

Rio de Janeiro Rio de Janeiro 97,33 97,61 98,32 

Rio Grande do 

Norte 
Natal 93,12 97,24 98,42 

Rio Grande do Sul Porto Alegre 97,35 97,90 99,27 

Rondônia Porto Velho 46,14 34,70 37,73 

Roraima Boa Vista 87,22 96,14 95,95 

Santa Catarina Florianópolis 79,05 89,21 93,15 

São Paulo São Paulo 98,20 98,45 98,96 

Sergipe Aracaju 94,17 95,90 97,90 

Tocantins Palmas 18,42 92,35 95,18 
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3. Cobertura de coleta de lixo – IDB 2011 BRASIL 

3.1 Proporção (%) da população atendida por coleta de lixo segundo Unidade da Federação: 

Unidade da Federação 1991 2000 2010 

Acre 34,71 51,73 71,21 

Alagoas 44,25 66,36 78,11 

Amapá 58,03 70,88 88,82 

Amazonas 43,23 59,57 74,76 

Bahia 38,95 59,15 74,27 

Ceará 41,17 59,40 73,84 

Distrito Federal 94,43 96,02 97,65 

Espírito Santo 52,84 75,82 87,52 

Goiás 52,87 81,15 91,32 

Maranhão 15,87 32,79 53,55 

Mato Grosso 48,46 71,50 82,26 

Mato Grosso do Sul 67,93 80,22 86,00 

Minas Gerais 54,20 76,84 86,89 

Pará 30,99 50,73 67,99 

Paraíba 43,22 63,63 76,18 

Paraná 64,36 82,09 90,05 

Pernambuco 49,47 66,26 79,70 

Piauí 23,19 42,21 60,15 

Rio de Janeiro 74,88 92,22 96,62 

Rio Grande do Norte 55,45 72,02 83,48 

Rio Grande do Sul 68,20 83,24 91,75 

Rondônia 36,47 55,85 72,09 

Roraima 50,96 66,96 75,92 

Santa Catarina 61,73 81,76 92,35 

São Paulo 90,24 95,58 98,18 

Sergipe 49,88 68,11 82,10 

Tocantins 20,97 55,37 76,12 
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3.2 Proporção (%) da população atendida por coleta de lixo segundo Região Metropolitana/UF: 

Unidade da 

Federação 

pertencente 

Região Metropolitana 1991 2000 2010 

Alagoas RM de Maceió 69,75 90,40 95,91 

Amapá RM de Macapá 
Nenhum registro 

selecionado 

Nenhum registro 

selecionado 
94,97 

Bahia RM de Salvador 73,44 90,17 95,36 

Ceará RM de Fortaleza 74,11 88,38 94,51 

Distrito Federal; 

Minas Gerais; Goiás 
Entorno de Brasília 

78,84 (Distrito 

Federal: 94,43; 

Minas Gerais: 

36,21; Goiás: 

34,07) 

87,76 (Distrito 

Federal: 96,02; 

Minas Gerais: 

75,17; Goiás 

68,16) 

94,97 (Distrito 

Federal: 97,65; 

Minas Gerais: 

79,59; Goiás 89,94) 

Espírito Santo RM de Vitória 64,45 89,88 97,09 

Goiás RM de Goiânia 77,80 95,89 98,98 

Maranhão RM de São Luís 52,28 64,75 86,31 

Minas Gerais RM do Vale do Aço 78,69 94,41 98,97 

Minas Gerais Colar do Vale do Aço 19,03 49,93 71,89 

Minas Gerais Colar de Belo Horizonte 58,90 88,21 95,59 

Minas Gerais RM de Belo Horizonte 71,49 92,26 97,89 

Pará RM Belém 70,50 90,45 95,89 

Paraíba RM de João Pessoa 
Nenhum registro 

selecionado 

Nenhum registro 

selecionado 
94,30 

Paraná RM de Maringá 88,06 95,47 97,53 

Paraná RM de Londrina 88,34 93,77 96,50 

Paraná RM de Curitiba 84,91 94,51 97,38 

Pernambuco; Bahia 
RIDE de 

Petrolina/Juazeiro 

44,10 Pernambuco 

52,32 Bahia 35,65 

60,32 Pernambuco 

63,30 Bahia 57,32 

77,22 Pernambuco 

79,63 Bahia 74,41 

Pernambuco RM de Recife 70,69 85,54 94,01 

Piauí; Maranhão RM de Teresina 

49,23 (Piauí: 

53,58; Maranhão: 

19,06) 

69,84 (Piauí: 

72,70; Maranhão: 

50,46) 

80,56 (Piauí: 82,52; 

Maranhão: 67,98) 
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Unidade da 

Federação 

pertencente 

Região Metropolitana 1991 2000 2010 

Rio de Janeiro RM do Rio de Janeiro 78,43 94,07 97,09 

Rio Grande do 

Norte 
RM de Natal 77,03 87,56 93,68 

Rio Grande do Sul RM de Porto Alegre 89,82 97,49 99,10 

Santa Catarina 
RM do N/NE 

Catarinense 
90,39 98,67 99,73 

Santa Catarina RM de Tubarão 73,07 92,30 97,92 

Santa Catarina RM de Florianópolis 84,45 96,82 99,49 

Santa Catarina RM do Vale do Itajaí 86,40 97,38 99,44 

Santa Catarina RM da Foz do Itajaí 88,70 97,55 99,78 

Santa Catarina RM Carbonífera 70,89 90,27 97,22 

Santa Catarina 
Expansão do Vale do 

Itajaí 
57,89 88,81 97,11 

Santa Catarina 
Expansão do N/NE 

Catarinense 
60,18 84,88 93,69 

Santa Catarina Expansão de Tubarão 40,84 66,21 88,32 

Santa Catarina 
Expansão de 

Florianópolis 
36,38 67,39 91,01 

Santa Catarina 
Expansão da Foz do 

Itajaí 
68,95 96,52 99,30 

Santa Catarina Expansão da Carbonífera 55,91 72,63 93,54 

São Paulo RM de São Paulo 95,94 98,33 99,54 

São Paulo RM de Campinas 92,84 97,73 99,41 

São Paulo RM da Baixada Santista 93,51 98,51 99,31 
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3.3 Proporção (%) da população atendida por coleta de lixo segundo Capital/UF: 

Unidade da Federação 

pertencente 
Capital 1991 2000 2010 

Alagoas Maceió 76,95 93,32 97,38 

Amapá Macapá 71,01 80,21 95,42 

Amazonas Manaus 77,76 90,85 97,91 

Bahia Salvador 77,30 93,11 96,53 

Ceará Fortaleza 84,58 95,04 98,66 

Distrito Federal Brasília 94,43 96,02 97,65 

Espírito Santo Vitória 87,21 99,49 99,76 

Goiás Goiânia 92,84 98,69 99,80 

Maranhão São Luís 56,23 73,07 90,89 

Mato Grosso Cuiabá 86,21 92,04 96,74 

Mato Grosso do Sul Campo Grande 91,65 97,21 98,90 

Minas Gerais Belo Horizonte 85,06 98,40 99,44 

Pará Belém 76,32 95,44 96,66 

Paraíba João Pessoa 84,12 94,63 99,14 

Paraná Curitiba 97,25 99,48 99,90 

Pernambuco Recife 81,78 96,09 97,74 

Piauí Teresina 66,31 85,70 92,81 

Rio de Janeiro Rio de Janeiro 94,95 98,74 99,16 

Rio Grande do Norte Natal 89,15 97,44 98,85 

Rio Grande do Sul Porto Alegre 96,39 99,25 99,65 

Rondônia Porto Velho 59,18 80,81 89,51 

Roraima Boa Vista 73,83 90,00 96,16 

Santa Catarina Florianópolis 92,37 98,80 99,80 

São Paulo São Paulo 98,06 99,07 99,75 

Sergipe Aracaju 82,10 95,94 98,97 

Tocantins Palmas 35,66 92,33 96,66 
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ANEXO 10 

Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI), encontradas em 

pessoas no Brasil, conforme a seguir: 

Categoria Grupos de Doenças Doenças CID-10 

Doenças de transmissão 
feco-oral 

1. Diarreias 

1.1 Cólera 
1.2 Infecções por Salmonella 
1.3 Shigelose 

 
1.4 Outras infecções intestinais 

bacterianas (Escherichia 
cloli, Campylobacter, 
Yersinia enterocolitica, 
Clostridium difficile, outras 
e as não especificadas) 

 
1.5 Amebíase 

 
1.6 Outras doenças intestinais 

por protozoários 
(Balantidíase, Giardíase, 
Criptosporidiose) 

 
1.7 Isosporíase, outras e as NE. 

 
1.8 Doenças intestinais por 

vírus (Enterite p/rotavirus, 
gastroenteropatia aguda p/ 
agente de Norwalk, enterite 
p/ adenovírus, outras 
enterites virais e as NE. 

A00 

A02 

A03 

A04 

A06 

A07 

A08 

2. Febres entéricas 2.1 Febre tifóide 
2.2 Febre paratifóide 

A01 

3. Hepatite A  B15 

Doenças transmitidas 
por inseto vetor 

4. Dengue  A90; A91 

5. Febre amarela  A95 

6. Leishmaniosses Leishmaniose tegumentar 

Leishmaniose visceral 
B55 

7. Filariose linfática  B74 

8. Malária  B50-B54 

9. Doença de chagas  B57 

Doenças transmitidas 
através do contato com a 
água 

10. Esquistossomose  B65 

11. Leptospirose  A27 

Doenças relacionadas 
com a higiene 

12. Doenças dos olhos Tracoma 

Conjuntivites 

A71 

H10 
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13. Doenças de pele 

13.1 Dermatofitoses (Tinha da 
barba e do couro cabeludo. 
Tinha das unhas. Tinha da 
mão. Tinha dos pés. Tinha 
do corpo. Tinha imbricada. 
Tinea cruris. Outras 
dermatofitoses e as NE) 

13.2 Outras micoses superficiais 
(Pitiriase versicolor. Tinha 
negra. Piedra branca. Piedra 
negra. Outras e as NE) 

 

 

 

B35 

 

 

 

 

 

B36 

Geo-helmintos e teníase 

14. Helmintíases 

14.1 Equinococose 
14.2 Ancilostomíase 
14.3 Ascaridíase 
14.4 Estrongilodíase 
14.5 Tricuríase 
14.6 Oxiuríase 

B67 

B76 

B77 

B78 

B79 

B80 

 

15. Teníases 

15.1 Teníase 
15.2 Cirticercose 

B68 

B69 

 


