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RESUMO 
 

O presente estudo procurou identificar, por meio de uma metodologia analítico-descritiva, 
quais foram as principais deficiências que envolveram o setor de saneamento básico no Brasil 
e que implicaram na limitação da universalização de seu acesso a todos os indivíduos. Por se 
tratar de serviço público fundamental, intrinsecamente ligado à promoção da saúde, do 
ambiente equilibrado e da dignidade humana, demonstrou-se a necessidade de intervenção do 
Estado na regulamentação dessa atividade, em virtude dos impasses econômicos e sociais que 
envolvem os serviços essenciais. Por meio de análises históricas, sociais e econômicas 
percebeu-se que a falta de regulamentação do setor fomentou importantes falhas de mercado 
que postergaram a ineficiência dos atores responsáveis pela estruturação do acesso universal. 
Com o advento do novo marco legal (Lei 11.445/07) e, no intuito de alcançar soluções 
pragmáticas, foram apontadas algumas alternativas, como o planejamento, a regulação técnica 
(sunshine) e a gestão associada dos entes federados, para a efetivação das políticas públicas 
voltadas para o setor, rumo à universalização do acesso.  
 
Palavras-chave: Saneamento Básico; Universalização; Regulação Estatal; Gestão Associada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

The present study sought to identify, by means of an analytical methodology and descriptive, 
which were the main weaknesses involving the basic sanitation sector in Brazil and that 
resulted in the limitation of universalisation of access to all individuals. Because it is of 
fundamental public service, intrinsically linked to the promotion of health, the environment 
balanced and human dignity, demonstrated the need for intervention by the State in the 
regulation of this activity, in virtue of the impasses economic and social that involve the 
essential services. Through historical analysis, social and economic realized that the lack of 
regulation of the sector has stimulated important market failures that postponed the 
inefficiency of the actors responsible for structuring of universal access. With the advent of 
the new legal framework (Law 11.445/07) and, in order to reach pragmatic solutions, were 
suggested some alternatives, such as planning, technical regulation (sunshine) and the 
associated management of federated entities, for the enforcement of public policies for the 
sector, toward universal access. 
 

Keywords: Basic Sanitation; Universalization; State Regulation; Associated Management. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

A saúde pública, na atualidade, incluída no contexto da qualidade ambiental, vem 

sendo uma das demandas sociais mais exigidas dos últimos tempos em busca de melhores 

condições de vida. Por essa razão, premente se faz a análise de um tema fundamental a 

interligar as áreas de saúde, meio ambiente e sociedade, qual seja: o saneamento básico. 

 As amplas transformações econômicas, políticas e sociais ocorridas no cenário 

brasileiro ao longo dos anos, influenciaram sobremaneira os rumos tomados por esse 

segmento. Dentre centralizações e descentralizações oscilantes, o saneamento tornou-se alvo 

de políticas públicas cambiantes, quase sempre realizadas de acordo com os interesses 

governamentais dominantes. 

 O progresso das cidades e, consequentemente das sociedades, demonstrou a 

necessidade de expansão das estruturas saneares, sendo o saneamento básico o fator 

preponderante na manutenção do equilíbrio ambiental e do viver dignamente. 

 Sob esse aspecto, as políticas públicas desenvolvidas mostraram-se insuficientes, 

principalmente nas duas últimas décadas, desmotivando a expansão das redes de 

infraestrutura e acarretando o desenvolvimento privilegiado de algumas regiões em 

detrimento de outras. Essas posturas repercutiram negativamente no setor, que se manteve 

estagnado, provocando reflexos diretos numa população desassistida. 

 Esse panorama perdura nos dias atuais e confirma que o saneamento básico não é 

uma realidade para todos, uma vez que diversos entraves (sociais, econômicos, políticos e 

culturais), dificultam o fomento à universalização de seu acesso. 

 Destarte, o objetivo geral desta pesquisa é identificar os desafios que limitam a 

universalização do acesso aos serviços de saneamento básico frente à tentativa de conciliar, 

em um só plano, as lógicas sociais e econômicas que envolvem os serviços essenciais. Para 

tanto, utilizou-se como técnica, a metodologia analítico-descritiva, priorizando a pesquisa 

bibliográfica.  

 Enfatizando o caráter transdisciplinar que a temática envolve, o estudo obteve como 

dados complementares, informações eletrônicas, análises estatísticas e artigos científicos, 

além das legislações pertinentes ao tema, a fim de formular um raciocínio lógico-

argumentativo coerente. 

 Partindo-se dessa hipótese central, aborda-se num primeiro momento, a evolução 

histórica do saneamento básico no Brasil, como cenário de conjunturas políticas, sociais, 

culturais e econômicas nas quais se desenvolveram esses serviços, desde a sua concepção 
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individual, até o alcance da percepção coletiva. Dados estatísticos são apresentados para 

demonstrar os reais avanços adquiridos pelo setor de saneamento. 

 Posteriormente, procede-se à análise da natureza jurídica do saneamento básico, 

considerando-o serviço público essencial para o cômputo do desenvolvimento humano. 

Destaca-se a importância do IDH como mensurador indispensável para a existência digna, 

contemplando o princípio da dignidade humana como norteador das finalidades públicas 

elaboradas pelo Estado. Discute-se a fundamentabilidade do serviço de saneamento como 

elemento garantidor de um ambiente equilibrado, e a quem incumbe a competência para a 

prestação de tal serviço. 

 O capítulo seguinte, por meio de uma contextualização pragmática, apresenta 

ponderações sobre o advento da Lei 11.445/07, o esperado marco legal, que dispõe sobre as 

diretrizes organizacionais para o setor de saneamento, bem como das perspectivas a serem 

adotadas para o futuro. Salienta-se o princípio da universalização do acesso como meta 

precípua das políticas públicas a serem implementadas. 

 Com base nesses pressupostos e com o intuito de fornecer material necessário à 

discussão, demonstram-se os impasses sofridos pelo setor de saneamento básico no 

atingimento de sua universalização, perpassando pela distribuição de competências entre os 

entes federativos e as respectivas disputas, ainda hoje debatidas, sobre a titularidade dos 

serviços essenciais. 

 Ademais, foram apontadas algumas falhas de mercado, perceptíveis nos serviços de 

saneamento, que dificultam a sua expansão, mas que podem ser amenizadas se bem 

compreendidas e ajustadas através de um planejamento setorial responsável. 

 Por fim, o último capítulo, que abarca a parte central da pesquisa, busca apresentar 

alternativas concretas, com o intuito de viabilizar a universalização do acesso ao saneamento 

básico. Destacam-se o planejamento setorial e os planos governamentais como instrumentos 

essenciais na elaboração das políticas públicas, de forma a conciliar as perspectivas sociais e 

econômicas enfrentadas pelo segmento. 

 Nesse viés, propõe-se a solidariedade entre os entes federativos, como modo de 

auxiliar o Estado na prestação dos serviços essenciais. Para tanto, tenciona-se o uso de 

ferramentas tais quais, os consórcios públicos e as parcerias público-privadas como formas 

alternativas de gestão associada para os serviços de saneamento. 

 Para coordenar todas essas ações e os diversos atores envolvidos, pauta-se pelo 

estabelecimento do Estado como agente regulador, de modo a normatizar por meio das 

agências reguladoras, as diretrizes necessárias ao equilíbrio do setor. 
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 O capítulo também tem por base promover uma reflexão acerca de uma nova 

proposta de regulamentação, a regulação sunshine. 

 A intenção inicial deste trabalho é propugnar para que o saneamento básico, por 

possuir caráter essencial, seja promovido a todos sem distinção, como condição inerente à 

promoção da dignidade humana. Por esse motivo, deve-se investir em estratégias que 

ampliem de forma significativa a universalização do acesso aos seus serviços. 

 Para a elaboração do presente estudo, várias obras foram utilizadas, e todas 

proporcionaram peculiar contribuição. Contudo, uma delas apresentou-se como importante 

referencial teórico no desenrolar de todo o contexto: o livro “O saneamento no Brasil: 

políticas e interfaces”, de Sonaly Cristina Rezende e Léo Heller. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Para se alcançar a real compreensão da situação atual do saneamento no Brasil, fêz-

se necessário uma análise formal de como o Estado assumiu o referido serviço ao longo da 

história. 

 Cada período outorgou contribuição singular para que esse setor se desenvolvesse, 

fosse por meio da necessidade de superação das doenças encontradas, fosse por meio de se 

privilegiar determinada classe social ou para a promoção de políticas públicas. Ou seja, vários 

fatores externos foram significativos para que o setor, grosso modo, se estruturasse.  

 Nesse contexto, a evolução do traçado histórico tornou-se relevante para demonstrar 

que os serviços de saneamento acabaram sendo paulatinamente assumidos pelo Estado e 

encampados pelos seus entes, como forma de substituição às concessões privadas que, 

tecnicamente, já se apresentavam insuficientes. 

 Como consequência, o governo passou a intervir de forma mais efetiva nas áreas 

estaduais e municipais, angariando investimentos para o setor sanitário, em busca de maior 

desenvolvimento nacional. Com o advento da Constituição Federal de 1988, as competências 

sobre a titularidade dos serviços de saneamento restaram apaziguadas, competindo aos 

Municípios a realização das políticas públicas voltadas para o saneamento. 

 Contudo, demonstrou-se que parte desses Municípios, principalmente os menos 

abastados, não possui condições para promover determinadas ações que assegurem a garantia 

da prestação do serviço de saneamento básico.  

 Percebeu-se, então, que esse serviço, tão essencial e caro à sociedade, necessitava de 

regulação adequada, uma vez que as concessões realizadas às companhias estaduais careciam 

de regras organizacionais mais contundentes, como forma de estabilizar as necessidades 

sociais, de um lado, e a viabilidade econômica, do outro. Mas o que se propagava, todavia, 

eram os efeitos deixados por uma lacuna legislativa. 

 Dessa forma, o setor de saneamento passou a exigir, mais do que nunca, uma 

normatização específica que ditasse as diretrizes gerais para a política de saneamento básico, 

dentro de uma visão mais contemporânea, que acompanhasse a transformação das sociedades. 

 A Lei 11.445/07 surge então, para institucionalizar o serviço de saneamento como 

um serviço público, de responsabilidade prestacional do Estado, como decorrência de 

atividade essencial para a sobrevivência digna das pessoas. 

 Tornando-se o novo marco do setor, a Lei inovou ao elencar em seu bojo vários 

princípios, dentre eles o da universalização do acesso, meta que passou a nortear todas as 
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ações do Estado, trazendo para as políticas públicas as noções de planejamento, gestão e 

articulação intersetorial entre os entes federados. 

 Essas noções se tornaram as principais ferramentas fomentadas pela Lei, para superar 

as dificuldades enfrentadas por muitos Municípios, uma vez que o saneamento básico no 

Brasil, definitivamente, ainda não é uma realidade destinada a todos. 

Nesse sentido, foram apontadas falhas de mercado que comprometem a prestação do 

serviço de saneamento, bem como possíveis alternativas para saná-las ou, pelo menos, 

amenizá-las. Elegeu-se, assim, o planejamento como um instrumento apto a conjugar a 

proteção social dos indivíduos com a lógica mercantil. 

Dessa forma, o ato de planejar se revela, sobremaneira, como forma de equilibrar as 

garantias constitucionais da livre iniciativa e do desenvolvimento social, para que a 

universalização do acesso seja conquistada. 

Por meio dele, reconquista-se a capacidade diretiva do Estado na condução das 

políticas públicas que envolvem o saneamento, ponderando as estratégias e objetivos a serem 

adotados pelo governo, a fim de melhor atender as demandas da sociedade, bem como os 

atores que nela atuam. 

Assim, argumentou-se que, para que possa ocorrer a universalização do acesso aos 

serviços de saneamento, articulações associativas precisam ser realizadas entre os entes, com 

destaque para as parcerias público-privadas e os consórcios públicos.  

Esses instrumentos convergem para que aconteça a efetiva cooperação setorial, na 

medida em que as funções estatais percebem-se ampliadas e complexas e, considerando os 

altos investimentos que o setor de saneamento exige, faz com que novas formas para 

aprestação desse serviço sejam encontradas. 

No cenário atual, percebeu-se que a participação da iniciativa privada para a 

efetivação da gestão dos serviços de saneamento torna-se indispensável e, por tal razão, 

convém estar inserida em uma estrutura organizacional que exija a intervenção do Estado, 

como agente regulador, na formulação de uma regulação consistente. 

Nesse raciocínio, depreende-se a necessidade de se criarem instituições que sejam 

capazes de coordenar esse projeto, de forma a viabilizar a participação privada em equilíbrio 

com os imperativos da sustentabilidade social, papel que poderá ser exercido pelas agências 

reguladoras. 

No mais, importou-se do campo econômico, a regulação sunshine. Essa recente 

técnica regulatória demonstra-se interessante, na medida em que utiliza diversificados 

indicadores na busca de maior concretude à universalização do acesso aos serviços de 
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saneamento. Tal método inova por criar índices de mensuração que permitem maior 

transparência na gestão pública. A utilização desses índices auxilia na aferição da qualidade 

do serviço prestado, bem como se, de fato, corresponde à realidade daquilo que é divulgado.  

Conclui-se, portanto, que os serviços essenciais, como o saneamento básico, não 

podem ser ofertados à sociedade como um produto de mercado, associando a sua obtenção 

conforme a capacidade aquisitiva das pessoas. 

Contudo, desconsiderar a sua vertente econômica seria o mesmo que comprometer a 

universalização do seu acesso e a continuidade indispensável da prestação do serviço de 

saneamento básico. 

Logo, torna-se imprescindível o convívio e a conciliação das lógicas econômicas e 

sociais para a viabilidade do cumprimento da natureza pública do serviço de saneamento. Ou 

seja, essas duas abordagens precisam estar bem delimitadas por uma regulação sistemática, de 

forma a evitar abusos por parte dos atores econômicos e, ao mesmo tempo, estabelecer as 

diretrizes de que o setor tanto necessita. 

A regulação especialmente voltada para o serviço de saneamento é o aparato jurídico 

necessário para a atração dos investimentos pertinentes ao saneamento básico, pois somente 

amparada pela segurança jurídica, a iniciativa privada se sentirá apta para assumir novos 

empreendimentos em parceria com o Estado. Sem essa garantia, não haverá motivação.  

Observa-se que, diante dos desafios encontrados para a universalização do acesso aos 

serviços de saneamento, várias possibilidades podem surgir. O presente estudo não pretendeu 

esgotar essas vias, mas tão somente apontar um dentre os vários caminhos a percorrer. 

Para que a universalização do acesso seja conquistada, muitas vertentes hão de ser 

propostas. A soma dos elementos apresentados (planejamento, gestão associada, regulação 

estatal e parcerias públicas ou privadas) pode instituir um meio para que as metas de 

universalização sejam atingidas. 

Dessa maneira permite-se que a conciliação das lógicas econômicas e sociais, em um 

só plano, sejam possíveis, a partir de um esforço integral e contínuo para que a 

universalização do acesso aos serviços de saneamento seja uma realidade de todos e para 

todos. 
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