
Alerta vermelho ao esgotamento 
sanitário no Brasil 

País amarga a triste estatística de manter apenas 
metade do acesso a atendimento a serviços regulares 
de esgotamento sanitário no país. 

Por Sucena Shkrada Resk [30 de julho de 2010 - 18h34] 

A Lei Nacional de Saneamento Básico brasileira, nº 11.445, de janeiro de 2007,  regulamentada em junho deste ano, é 
considerada uma conquista, depois de quase duas décadas de discussão. Mas colocá-la em prática quanto a sua principal 
proposta, que é  universalização do acesso, é o principal desafio imposto aos gestores públicos. O  dia a dia de grande 
parcela dos brasileiros traduz a realidade do esgotamento sanitário nacional: o percentual de cobertura de coleta é de 
43,2%  de atendimento domiciliar nas áreas urbana e rural e desse total somente 34,6% são tratados. Estima-se que 
cerca de 90 milhões de pessoas estão excluídas do acesso aos serviços. 
 
Os dados integram o Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 
(SNIS) 2008, do Ministério das Cidades, lançado em março deste ano, que são repassados por  661 prestadores de 
serviço do setor, sendo os principais provenientes de 26 empresas estaduais, que correspondem a 75% da cobertura. 
 
Quando as informações são dimensionadas de forma regional, a desigualdade se torna mais acentuada. Enquanto no 
Norte do país a cobertura de coleta é de  5,6%, no outro extremo, no Sudeste, o percentual é de 66,6%. A estatística no 
Nordeste pode ser também considerada pífia (18,9%),  seguida pelo Sul (32,4%) e pelo Centro-Oeste (44,8%). Ao todo, 
foram computados 1.468 municípios que mantêm a coleta, de um total de 5.564. 
 
Neste balanço de perdas e danos, mais uma vez é possível identificar os extremos. As melhores performances são do 
estado de São Paulo e do Distrito Federal (mais de 70%) e os lanterninhas, com menos de 10%, são os estados do 
Amapá, Pará, Piauí e Rondônia. 
 
Apesar de haver melhorias nas últimas décadas, o processo é extremamente lento quando se trata de estabelecer 
qualidade de vida digna aos cidadãos. De acordo com o SNIS, de 2007 a 2008, houve um crescimento de volume de 
esgotos coletado na ordem de 3,4% e no de tratado de 8,8% e a população urbana dos municípios atendidos é de 
120.966.253 pessoas. 
 
Essa deficiência afeta diretamente a saúde pública, a partir do momento que as contaminações das águas com coliformes 
fecais são consideradas as principais causas de mortalidade de crianças de até cinco anos por diarreia e doenças 
parasitárias. 
 
De acordo com a Fundação Nacional da Saúde (Funasa), a principal doença relacionada ao saneamento inadequado, no 
entanto, é a diarréia, com uma média anual de 1,5 milhões de casos agudos. 
 
Mobilização da sociedade 
 
Movimentos sociais, diante desse quadro, se mobilizam para difundir um processo de conscientização da sociedade e 
cobrar ações efetivas das autoridades. Entre eles, está  o Instituto Trata Brasil, que desde 2007, realiza pesquisas e 
acompanha o setor de saneamento brasileiro, com esse propósito. Já em novembro daquele ano, apresentou o trabalho 
Saneamento e Saúde, encomendado ao Centro de Políticas Sociais do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 
Getúlio Vargas, em que mapeia os gargalos no setor.  
No balanço das  conclusões apuradas, está que 22% é o aumento do risco de crianças sem acesso a rede de 
esgoto/saneamento morrerem antes de completar 6 anos de idade, como também apresentam redução de18% no 
aproveitamento escolar. 
 
Em outro estudo, a instituição avaliou os serviços prestados em 81 cidades brasileiras, com mais de 300 mil habitantes e 
apurou que apresentam os maiores problemas sociais decorrentes da falta dos serviços no país, já que concentram cerca 
de 72 milhões de pessoas. 
 
Com base em dados do SNIS, entre os anos de 2003 e 2008, constatou-se um avanço de 11,7% no atendimento de 
esgoto nas cidades observadas e de 4,6% no tratamento. Isso, entretanto, não impediu que 5,9 bilhões de litros de 
esgoto sem nenhum tipo de tratamento fossem despejados e, por consequência, contaminassem o solo, rios, mananciais 
e praias, impactando a saúde da população. 
 
Um aspecto interessante a destacar é que entre os municípios com pior desempenho, estão  os da Baixada Fluminense, 
no Rio de Janeiro, estado que será estratégico para a Copa do Mundo FIFA 2014 e as Olimpíadas de 2016. Esses locais 
são considerados as principais fontes de poluição da Baía da Guanabara. 
Agora, a corrida contra o tempo, faz com que várias obras sejam aceleradas no estado, para atender às exigências dos 
organizadores desses eventos. De acordo com Jorge Luiz Ferreira Briard, diretor de Produção e Grande Operação do 
Cedae – Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, a prioridade são os projetos de despoluição da Baía 
da Guanabara e das lagoas da Barra da Tijuca. Obras, com orçamento bilionário, que já consumiram na primeira etapa 
R$ 3,6 bi. 
 
Atualmente o Instituto Trata Brasil  difunde o Manifesto em prol do saneamento. O documento é dirigido aos candidatos 
às eleições 2010 e cobra a universalização de atendimento. A proposta inicial é que atinja 10 mil assinaturas 
(http://www.tratabrasil.org.br/manifesto). 
 
O presidente da OSCIP, o economista André Castro, avalia que alguns dos principais problemas no setor são relacionados 
à gestão nas empresas estaduais de saneamento (que atendem a maioria da população no país) e à ausência de 
projetos. “Mais um ponto importante é a pouca sensibilização da sociedade para a questão, que muitas vezes, não se vê 
como afetada. É nesse aspecto, que queremos fazer uma provocação positiva de sensibilização às necessidades básicas 
da população”, diz. 
 
Segundo Castro, em 2009, o Ibope Inteligência realizou a pesquisa Percepções sobre Saneamento, para o Trata Brasil, 
que obteve com um dos resultados, que 31% dos 1.008 entrevistados, em 67 cidades, desconheciam o que é 
saneamento básico. O conceito, desde a legislação de 2007, incorpora além do esgotamento sanitário, abastecimento de 
água,  limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do 
meio ambiente. 
 
No campo de investimentos, o Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) destinou R$ 40 bi no saneamento, na 
primeira etapa e são propostos mais R$ 42 bi, na segunda. A crítica por parte de concessionárias privadas e públicas é 
que foi liberado ao setor entre 20% e 30% dos recursos, como destaca Yves Besse, presidente da Associação Brasileira 
das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (ABCON). 
 
Objetivos do Desenvolvimento do Milênio 
 
Diante desses desafios, a pergunta é se o Brasil consegue cumprir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), de 
chegar à proporção da metade de pessoas sem esgoto que havia em 1990, proposto no âmbito da Organização das 
Nações Unidas (ONU) até 2015. 
 
Nas áreas urbanas, corresponde a chegar a 16,95% (nesse percentual de excluídos, o universo calculado se refere além 
de rede coletora a fossas sépticas). De acordo com 4º relatório de acompanhamento nacional das ODM no país, 
produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em março deste ano, nesse contexto, o Brasil  em 2008, 
teria atingido 19,5% de pessoas sem acesso a esgotamento sanitário ou 31 milhões sem cobertura nas cidades. O país 
fica atrás de países, como Jamaica, República Dominicana e Territórios Palestinos Ocupados. 
 
O panorama mais desolador é no campo, com 76,9% sem acesso, com meta de reduzir esse percentual a 44,85%, nos 
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próximos 5 anos, o que também é um percentual crítico. 
 
O mais estarrecedor no relatório é a seguinte descrição da área rural: ....” 46,6% da população é atendida por fossas 
rudimentares, 5,6% por vala, 3,1% da população lança os seus esgotos diretamente no rios, lagos ou mar, 0,6% adota 
outro tipo de solução não adequada e 21% não possui nenhum tipo de esgotamento sanitário...”. A performance é pior 
do que em países, como Afeganistão, Sudão e Timor Leste, de acordo com a ONU. O esgoto ainda está associado ao 
aumento de emissões dos gases de efeito estufa (GEEs) no país. 
 
Em qualquer uma dessas conjecturas, as populações de baixa renda do país são as mais prejudicadas e configuram o 
retrato de desigualdade interna que afeta o Brasil. 
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