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RESUMO 

 

Falar em direitos humanos, no mundo contemporâneo, supõe enfrentar desafios com 

diversas questões, sendo uma delas o acesso ao saneamento básico, haja vista a insofismável 

relação do tema com assuntos tais como prevenção de doenças, impacto ambiental e aumento 

da qualidade de vida.  

 

Atualmente, em todo o mundo, aproximadamente 3 em cada 10 pessoas, não têm acesso 

a água potável, o equivalente a um total de 2,1 bilhões de seres humanos, outrossim, 6 em cada 

10, aproximadamente 4,5 bilhões, sequer dispõem de acesso ao saneamento básico, de acordo 

com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF)1.  

 

O Brasil, que será objeto do nosso estudo, ocupa a 112º colocação em um ranking2 de 

saneamento no qual há 200 países. A nosso ver, por si só, estes dados já demonstram a 

importância da temática e, também o quanto ainda podemos realizar quando se fala em 

saneamento.  

 

Feitas tais considerações, de acordo com o Manual de Saneamento3 do Ministério da 

Saúde, saneamento: 

 

“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”. 

 

Isto posto, este trabalho tem por escopo definir a íntima relação existente entre o 

saneamento básico, a saúde pública, e, por fim, a dignidade da pessoa humana. Para tanto, 

                                                      
1 Nações Unidas no Brasil. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/onu-45-bilhoes-de-pessoas-nao-dispoem-de-saneamento-seguro-no-mundo/>. Acesso 

em: 10 jul. 2018. 
2 Veja Brasil. Disponível em:  

<https://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/saneamento-brasil-ocupa-112-posicao-em-ranking-de-200-paises/>. 

Acesso em: 10 jul. 2018. 
3 Manual de Saneamento, Fundação Nacional de Saúde. Disponível em: 

<http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/ambiente/Manual%20de%20Saneamento.pdf> Acesso em: 12 

jun.2018. 



 

 

 

iremos discorrer quanto a evolução histórica do saneamento básico, principalmente no Brasil, 

a fim de melhor compreendermos a hodierna situação. Além do mais, pretendemos avaliar a 

proporção inversa entre o nível socioeconômico de cada região do país e o respectivo acesso ao 

saneamento.  

 

Ulteriormente, a pesquisa irá se cingir quanto a relação direta entre a falta de saneamento 

com o total de internações no país, e, com isso, compreenderemos a importância de medidas 

preventivas eficientes e universais. Por fim, analisaremos quais são os principais óbices 

enfrentados pelo Estado brasileiro para universalização do acesso ao saneamento e quais 

medidas alternativas podem ser aplicadas. 

 

À vista disso, a razão do presente estudo consiste em advertir a intrínseca 

indissociabilidade entre o acesso ao saneamento básico e a dignidade da pessoa humana, mas, 

não somente, pois, a nosso ver, é imperioso refletir sobre como enfrentar essa situação no hoje 

e com isso escrevermos um novo futuro. Portanto, faz-se imperioso realizarmos planejamentos 

capazes de influenciar todos os fatores determinantes de nosso amanhã. 

 

Palavras-chave: Direitos Humanos; Meio Ambiente; Dignidade da Pessoa Humana. 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Speaking about human rights in the contemporary world means facing challenges with 

several issues, one of them being access to basic sanitation, due to the unmistakable relation of 

the theme to issues such as disease prevention, environmental impact and quality of life. 

 

Around the world, approximately 3 out of 10 people do not have access to drinking 

water, equivalent to a total of 2.1 billion human beings, or 6 out of 10, approximately 4.5 billion. 

access to basic sanitation, according to the World Health Organization (WHO) and the United 

Nations Children's Fund (UNICEF). 

 

Brazil, which will be the object of our study, occupies the 112th place in a ranking of 

sanitation in which there are 200 countries. In our opinion, these data already demonstrate the 

importance of the subject and also how much we can still do when talking about sanitation. 

 

Having made such considerations, according to the Sanitation Manual of the Ministry 

of Health, sanitation: 

 

"Is the set of socioeconomic actions that aim to achieve levels of Environmental 

Health by supplying drinking water, collection and sanitary disposal of solid, liquid 

and gaseous wastes, promotion of sanitary discipline of land use, urban drainage, 

control communicable diseases and other specialized services and works, in order to 

protect and improve urban and rural living conditions”. 

 

Therefore, the purpose of this work is to define the close relationship between basic 

sanitation, public health, and, finally, the dignity of the human person. To do so, we will discuss 

the historical evolution of basic sanitation, especially in Brazil, in order to better understand the 

current situation. Furthermore, we intend to evaluate the inverse proportion between the 

socioeconomic level of each region of the country and the respective access to sanitation. 

 

Subsequently, the research will focus on the direct relationship between lack of 

sanitation and total hospitalizations in the country, and with this, we will understand the 

importance of effective and universal preventive measures. Finally, we will analyze which are 

the main obstacles faced by the Brazilian State for universal access to sanitation and what 

alternative measures can be applied. 

 



 
 

 

 

In view of this, the reason for the present study is to warn of the intrinsic inseparability 

between access to basic sanitation and the dignity of the human person, but not only because, 

in our view, it is imperative to reflect on how to face this situation today and with that we write 

a new future. Therefore, it is imperative to make plans that can influence all the determining 

factors of our tomorrow. 

 

Key-words: Human Rights; Environment; Dignity of human person.
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1. INTRODUÇÃO  

 

Este capítulo inicial está dividido em cinco partes. Preliminarmente, apresentaremos o 

problema de pesquisa, oferecendo uma visão geral atinente a temática. Por conseguinte, 

evidenciaremos o objetivo do estudo, para em seguida delimitarmos o problema e destacar a 

importância deste trabalho, e, por fim, será apresentada a estrutura da dissertação. 

 

1.1. O Problema de Pesquisa 

 

A sociedade brasileira vem factualmente sendo advertida por intermédio de análises 

técnicas, organizações não governamentais (ONGs), e também pelo conjunto de meios de 

comunicação, em relação as mazelas decorrentes da falta de saneamento básico em nossa nação, 

outrossim, quanto a premente imprescindibilidade de mudanças neste cenário.  

 

Contudo, a despeito dos avisos, a conjuntura atinente ao saneamento básico progride “a 

passos lentos”, como resultado da carência de políticas públicas claras e objetivas com o fito de 

subjugar esse contexto.  

 

Desse modo, a nosso ver, é preciso analisar a questão concernente a proporção inversa 

existente entre o nível socioeconômico de cada região do país e o respectivo acesso ao 

saneamento.  

 

Além do mais, pretendemos demonstrar a relação entre a falta de saneamento com o 

total de internações, e com isso, comprovar que a saúde pública tem relação direta com medidas 

preventivas, como um saneamento básico eficiente e universal. 

 

Outrossim, iremos compreender a hodierna situação do Brasil e com isso analisar quais 

os principais óbices enfrentados pelo Estado brasileiro para universalização do acesso ao 

saneamento. 

 

Ante o exposto, é essencial perquirimos a temática ora trazida à lume, a fim de 

conhecermos os problemas enfrentados pelo Estado brasileiro para universalização do acesso 

ao saneamento básico, bem como analisar a indissociabilidade existente entre o saneamento 

básico e os direitos humanos.  
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1.2. Objetivos  

 

O objetivo deste trabalho é analisar a questão concernente a proporção inversa existente 

entre o nível socioeconômico de cada região do país e o respectivo acesso ao saneamento. 

Assim como, pretendemos demonstrar a relação entre a falta de saneamento com o total de 

internações, e com isso, comprovar que a saúde pública tem relação direta com medidas 

preventivas, como um saneamento básico eficiente e universal. 

 

Ademais, iremos compreender a hodierna situação do Brasil e com isso avaliar quais os 

principais óbices enfrentados pelo Estado brasileiro para universalização do acesso ao 

saneamento. E, a par disso, refletir sobre o futuro, não simplesmente se detendo a esta realidade, 

sendo imperioso realizarmos planejamentos no hoje, capazes de influenciar todos os fatores 

determinantes de nosso amanhã.  

 

1.3. Delimitação do Estudo 

 

O estudo cingir-se-á na análise dos dados atinentes ao saneamento básico no Brasil, 

contudo, ao longo da pesquisa também será colacionada informações atinentes a outros países 

que possuam economias semelhantes à nossa, porém, não nos prolongaremos em demasia nas 

comparações.  

 

Além do mais, a fim de compreender as distorções em nosso país, será imprescindível 

analisar aspectos socioeconômicos e sua íntima relação com o acesso ao saneamento básico, 

sendo acrescido a esta pesquisa, tabelas e gráficos que permitam verificar com maior clareza as 

particularidades de cada região.  

  

1.4. Relevância do Estudo 

 

O Brasil enfrenta problemas quanto o acesso ao saneamento básico, assim, nosso 

objetivo é destacar qual a atual lógica adotada e observar quais as perspectivas para o futuro.  

 

Dessa maneira, é fundamental analisarmos a situação atual e pregressa e, com isso, 

sermos capazes de alterar os rumos do nosso amanhã, reduzindo os riscos das incertezas e, 

proporcionando meios que tornem factíveis novas estratégias para o enfrentamento desses 
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problemas.  

 

1.5. Estrutura da Dissertação 

 

Para uma melhor compreensão do referencial teórico desde estudo, estruturamos esta 

dissertação da seguinte forma, dividida nos capítulos a seguir: 

 

No capítulo 1, evidenciamos a motivação desta pesquisa, apresentamos o problema de 

pesquisa, os objetivos, a delimitação do estudo e sua relevância à pesquisa acadêmica.  

 

Já no capítulo 2, faremos apontamos quanto aos direitos humanos e meio ambiente. 

No capítulo 3, faremos uma breve digressão histórica. Por conseguinte, no capítulo 4, 

discorremos quanto ao arcabouço normativo nacional e internacional, assim como os princípios 

fundamentais basilares do saneamento básico.  

 

Ulteriormente, no capítulo 5, daremos início a uma análise situacional, abordando 

questões importantes, como a proporção inversa entre o nível socioeconômico de cada região e 

o acesso ao saneamento, bem como a proporção direta entre a falta de saneamento e o número 

de internações.  

 

Já no capítulo 6, são introduzidas as conclusões deste trabalho, e, por fim, no capítulo 7 

a lista de referências bibliográficas utilizadas.  

 

  



4  

 

 

2. DIREITOS HUMANOS E MEIO AMBIENTE  

 

2.1. Apontamentos acerca do meio ambiente ecologicamente equilibrado 

 

O direito ao saneamento básico, significa, por extensão, nortear políticas públicas em 

proveito da dignidade da pessoa humana, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes 

no país não somente a preservação da incolumidade física, mas, também, a saúde pública, e à 

tutela do meio ambiente. 

 

Em tal cenário, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado ultrapassa o 

espaço individual, caracterizando-se como um interesse de cunho coletivo, consubstanciando-

se em um direito transgeracional, impondo responsabilidades para as presentes gerações em 

benefício das futuras, e assim por diante.  

 

Uma das marcas mais evidentes do tema deste presente trabalho é a intersecção existente 

entre o meio ambiente ecologicamente equilibrado, a saúde pública e a dignidade da pessoa 

humana. À vista disso, os problemas relacionados ao meio ambiente não são cingidos somente 

aos municípios, estados ou países originários, haja vista a possibilidade de expansão dos 

infortúnios a uma escala global, sendo, portanto, um assunto de interesse internacional.  

 

Nesse mesmo sentido, Guido Fernando Silva Soares4 observa que: 

 
“Uma análise dos fenômenos mundiais no terreno da proteção internacional do meio 

ambiente revela-se repleta de dificuldades e de incertezas. Tais fatos são próprios a 

um campo extremamente dinâmico, onde as normas jurídicas se revestem de grande 

urgência e com aqueles traços característicos das necessidades de maior 

adaptabilidade aos avanços da ciência e da tecnologia. Não só os fatores da 

mutabilidade de tais realizações do espirito humano são determinantes para as 

dificuldades em tal tipo de análise, mas, igualmente, para tanto contribui a extrema 

variabilidade dos aspectos da política internacional”. 

 

Por isso mesmo, a Constituição da República Federativa do Brasil de 19885 prevê 

expressamente no seu artigo 225 que: 

 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

                                                      
4 SOARES. Guido Fernando Silva. Direito Ambiental Brasileiro, 2009. Editora: Carlini Caniato Editorial. p. 14. 
5 Constituição Federal. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 10 jul. 2018. 
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gerações”, sendo um direito de terceira geração, de cunho transindividual, portanto, 

com o fito de proteger uma pluralidade de sujeitos envolvidos”.  

 

Paulo Affonso Leme Machado6 ensina que, uma sadia qualidade de vida, “só pode ser 

mantida se o meio ambiente estiver ecologicamente equilibrado. Ter uma sadia qualidade de 

vida é ter um meio ambiente não poluído”. 

 

A par disso, devido a importância e complexidade do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, ele pode ser ora enquadrado como um direito difuso ou então como 

coletivo. Quando incide sobre titulares determinados, configura-se como um direito coletivo, 

porém, quando recai sobre uma generalidade de indivíduos, trata-se de um direito difuso. A 

distinção entre o direitos difusos e coletivos é explicitada pelo art. 81, incisos I e II, do Código 

de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/19907, vejamos:  

 
“Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá 

ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de:  

I - Interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 

transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 

II - Interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 

transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe 

de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base”.  

 

Conforme nos ensina Sarlet8:  

 

“A nota distintiva destes direitos de terceira geração reside basicamente na sua 

titularidade coletiva, muitas vezes indefinida e indeterminável, o que se revela, a 

título de exemplo, especialmente no direito ao meio ambiente e qualidade de vida, o 

qual, em que peses ficar preservada sua dimensão individual, reclama novas técnicas 

de garantia e proteção. A atribuição da titularidade de direitos fundamentais ao 

próprio Estado e à Nação, direito à autodeterminação, paz e desenvolvimento, tem 

suscitado sérias dúvidas no que concerne à própria qualificação de grande parte 

destas reivindicações como autênticos direitos fundamentais”.  

 

A luz do apontamento acima, convém melhor entendermos o que significa os chamados 

direitos de terceira geração. Em suma, os direitos fundamentais não surgiram ao mesmo tempo, 

mas sim de forma gradativa, de acordo com as demandas de cada período, motivo pelo qual os 

doutrinadores costumam separá-los em gerações ou dimensões.   

                                                      
6 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 120.  
7 Código de Defesa do Consumidor. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 10 jul. 2018. 
8 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 

perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2009, p. 49. 
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De modo conciso, os direitos de primeira geração ou dimensão dizem respeito às 

liberdades negativas, caracterizada por uma abstenção por parte do ente estatal e não uma 

prestação, portanto, possui um caráter negativo, podendo ser exemplificada como o direito à 

vida, à propriedade, à liberdade (expressão, religião), dentre outros. 

 

Paulo Bonavides9 nos ajuda a compreender os direitos de primeira dimensão, vejamos: 

 
“(...) os direitos fundamentais de primeira dimensão representam exatamente os 

direitos civis e políticos, que correspondem à fase inicial do constitucionalismo 

ocidental, mas que continuam a integrar os catálogos das Constituições atuais, o que 

demonstra a cumulatividade das dimensões”.  

 

Já os direitos de segunda geração ou dimensão se referem a liberdades positivas, 

portanto, ao contrário do Estado negar sua atuação, exige-se por parte deste que preste políticas 

públicas, impondo ao Estado uma obrigação de fazer, por exemplo, são os direitos à saúde, 

educação, trabalho, habitação, etc.  

 

Bonavides10, quanto aos direitos de segunda dimensão, nos ensina:  

 

“(...) são os direitos sociais, culturais e econômicos bem como os direitos coletivos 

ou de coletividades, introduzidos no constitucionalismo das distintas formas de 

Estado social, depois que germinaram por obra da ideologia e da reflexão antiliberal 

deste século. Nasceram abraçados ao princípio da igualdade, do qual não se podem 

separar, pois fazê-lo equivaleria a desmembrá-los da razão de ser que os ampara e 

estimula". 

 

Com maestria, Ingo Wolfgang Sarlet11, complementa:  

 

"(...) os direitos de segunda dimensão podem ser considerados uma densificação do 

princípio da justiça social, além de corresponderem a reivindicações das classes 

menos favorecidas, de modo especial da classe operária, a título de compensação, em 

virtude da extrema desigualdade que caracterizava (e, de certa forma, ainda 

caracteriza) as relações com a classe empregadora, notadamente detentora de um 

maior ou menor grau de poder econômico”. 

 

Não obstante as exposições supra, George Marmelstein12 correlaciona a primeira e 

segunda dimensões: 

                                                      
9 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 19ª Edição, São Paulo: Editora Malheiros, 2006, p. 517. 
10 Ibidem. p. 571-572. 
11 Sarlet, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2001. p. 49-50. 
12 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. São Paulo: Altas, 2008. p 42. 
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“(...) os direitos de primeira geração tinham como finalidade, sobretudo, possibilitar 

a limitação do poder estatal e permitir a participação do povo nos negócios públicos. 

Já os direitos de segunda geração possuem um objetivo diferente. Eles impõem 

diretrizes, deveres e tarefas a serem realizadas pelo Estado, no intuito de possibilitar 

aos seres humanos melhores qualidade de vida e um nível de dignidade como 

pressuposto do próprio exercício da liberdade. Nessa acepção, os direitos 

fundamentais de segunda geração funcionam como uma alavanca ou uma catapulta 

capaz de proporcionar o desenvolvimento do ser humano, fornecendo-lhe as 

condições básicas para gozar, de forma efetiva, a tão necessária liberdade”.  

 

Já os direitos de terceira geração ou dimensão se referem aos princípios da solidariedade 

ou fraternidade, tutelando interesses de cunho coletivo ou difuso, portanto, caracterizam-se 

como transindividuais. Para exemplificarmos podemos mencionar como direitos de terceira 

dimensão: o direito ao progresso, ao meio ambiente, à autodeterminação dos povos, etc.  

 

Bonavides13, quanto aos direitos de terceira geração, se manifesta nos termos que se 

seguem: 

 

“Com efeito, um novo polo jurídico de alforria do homem se acrescenta 

historicamente aos da liberdade e da igualdade. Dotados de altíssimo teor de 

humanismo e universalidade, os direitos da terceira geração tendem a cristalizar-se 

no fim do século XX enquanto direitos que não se destinam especificamente à 

proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado. 

Tem primeiro por destinatário o gênero humano mesmo, num momento expressivo de 

sua afirmação como valor supremo em termos de existencialidade concreta.” 

 

Não obstante haja outras dimensões, como a quarta e quinta, iremos contemplar nesta 

pesquisa somente as dimensões já trabalhadas, haja vista não ser este o enfoque do estudo.  

 

Feitos tais esclarecimentos quanto as gerações de direitos, podemos depreender pela 

leitura do art. 225 da CRFB/88 que há responsabilidade por parte do poder público, assim como 

da coletividade no dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras 

gerações. Acrescente-se a isso que nossa legislação pátria também prevê numerosas leis tendo 

como cerne a tutela ao meio ambiente.  

 

Assim como, há também no cenário internacional importantes previsões normativas, 

principalmente após a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

                                                      
13 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 19ª Edição, São Paulo: Editora Malheiros, 2006, p. 

580. 
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Humano (Conferência de Estocolmo), ocasião de tomada de consciência sobre os problemas 

globais, sobretudo devido ao modelo produtivo predatório.  

 

Por conseguinte, pode-se inferir que o direito fundamental à sadia qualidade, previsto 

no art. 225 da CRFB/88 envolve múltiplos aspectos. Assim, para que haja sobrevivência física, 

deve-se também haver condições básicas e adequadas para tanto, tal como ar, água, alimentos, 

radiação solar, entre outros, pois, sem o fornecimento desses elementos não há vida.  

 

Constata-se pelo exposto que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado se 

enquadra em nosso ordenamento pátrio como um direito de terceira geração, alçado à categoria 

de direito fundamental para que haja vida com dignidade.  

 

3. BREVE HISTÓRICO SOBRE SANEAMENTO BÁSICO 

 

3.1. Antiguidade 

 

É notoriamente sabido que o saneamento básico e o tratamento de água e esgoto são de 

grande importância, não somente para o bem-estar da humanidade, como também para que um 

país possa ser considerado como desenvolvido. 

 

Dessarte, o saneamento14 pode ser compreendido como um conjunto de medidas que 

tem por escopo preservar ou então modificar o meio ambiente, a fim de prevenir doenças e, 

com isso, possibilitar a consubstanciação da dignidade da pessoa humana e a garantia 

constitucional do direito social à saúde, pois, o saneamento está intimamente atrelado a 

melhores condições de vida aos cidadãos. 

 

Preliminarmente, cumpre sobrelevar a origem etimológica da palavra “sanear”, a qual 

tem origem do latim15, sendo que sua significação é “tornar saudável”, podendo ser também 

definida como “limpar”.  

 

                                                      
14 Tratamento é saúde. Disponível em:  

<http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/o-que-e-saneamento> Acesso em: 09 jun.2018. 
15 Origem da Palavra. Disponível em: 

<http://origemdapalavra.com.br/palavras/sanear/> Acesso em: 12 jun. 2018. 
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Dito isso, voltemos a passado. Analisando registros arqueológicos, constata-se que 

desde a Idade Antiga, período da história que se desdobrou desde a invenção da escrita (4000 

a.C. a 3500 a.C.) até a queda do Império Romano do Ocidente (476 d.C.)16, o homem percebeu 

que a água suja e acúmulo de lixo disseminavam doenças. Desse modo, eram necessárias 

técnicas para purificação da água, tendo se iniciado a partir desse momento a ideia de 

saneamento básico.  

 

Ressalte-se que até mesmo na obra Ares, águas e lugares de Hipócrates17 (460 a.C. - 370 

a.C.), o “pai da medicina”, já havia teorias sobre a influência do meio ambiente nas doenças 

humanas, ou seja, desde os tempos mais longínquos os estudiosos percebiam a influência do 

meio ambiente na saúde humana.  

 

Já durante o séc. V d.C18., a sociedade humana havia desenvolvido técnicas de irrigação, 

construção de diques e canalizações, por exemplo, em Roma, havia encanamentos pelas ruas, 

além de aquedutos, reservatórios e banheiros públicos.  

 

3.2. Idade Média 

 

Na Idade Média19, período da história que se estendeu do século V ao século XV, 

marcada em seu início pela queda do Império Romano do Ocidente, em 476, e o fim, pela 

tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453, também denominada de Idade das Trevas, haja 

viste que durante este período houve um grande retrocesso artístico, intelectual, filosófico e 

institucional, em relação à produção da Antiguidade. 

 

Após a queda do Império Romano do Ocidente, os conhecimentos acumulados durante 

a Antiguidade acerca de temas diversos, incluindo saneamento, foram preservados em 

mosteiros religiosos, devido a isso, durante toda a idade média houve um retrocesso no aspecto 

sanitário.  

 

                                                      
16 FABER, Marcos. História Antiga e Medieval. História Livre, 2017. p 26. 
17 Hipócrates. Universidade Federal de Minas Gerais. Disponível em: 

<http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/nuntius_antiquus/article/download/2036 

/1993> Acesso em: 17 jun. 2018. 
18 Senado Federal. Comissão de Serviços de Infraestrutura. Disponível em: 

<http://www.senado.leg.br/comissoes/ci/ap/AP20091130_FranciscodeAssisSalvianode> 
19 JUNIOR, Franco Hilário. A idade Média. Editora Brasiliense, 2001. p 78. 
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Durante essa época da história, a responsabilidade acerca do saneamento não era de 

incumbência do governo e sim dos próprios cidadãos, fato este que gerou incontáveis afetações 

para a saúde das pessoas. Somava-se também a falta de infraestrutura, a ausência de hábitos de 

saneamento e higiene pessoal, por consequência, houve a dizimação de grande parcela da 

população europeia, à título de exemplo, a peste negra dizimou 1/3 de toda a população20.  

 

3.3. Idade Moderna 

 

Durante a Idade Moderna21, período este compreendido entre os anos de 1453 até 1789, 

houve o desenvolvimento de técnicas de medição na velocidade de escoamento. Em Paris, no 

final do séc. XV, a fiscalização quanto a distribuição de água ficava sob incumbência do 

município.  

 

No Brasil, registros históricos demonstram que no ano de 1620 foi construído no Rio de 

Janeiro o chamado aqueduto Rio Carioca22, sendo este o primeiro sistema de abastecimento de 

água.  

 

3.4. Idade Contemporânea 

 

A Idade Contemporânea23 compreende o período entre o início da Revolução Francesa, 

com a queda da Bastilha em 14 julho de 1789, até os dias atuais. A par disso, a partir do ano de 

1829, a França fortaleceu o combate à poluição criando leis e punições em desfavor daqueles 

que poluíssem rios e, por consequência, matassem os peixes locais.  

 

Já na Inglaterra, durante a Revolução Industrial houve uma significativa mudança nas 

áreas próximas as fábricas, haja vista o grande processo de êxodo rural.  Nesta mesma fase 

histórica, a cólera ceifou a vida de aproximadamente 180 mil pessoas na Europa24. A doença 

em questão transmite-se através da água e de alimentos contaminados com bactérias, sendo que 

                                                      
20 História do Mundo. Peste Negra. Disponível em:  

<https://historiadomundo.uol.com.br/idade-media/peste-negra.htm> Acesso em: 22 jul. 2018. 
21 MICELI, Paulo. História Moderna. Editora Contexto, 2013. p 36. 
22 Freire, José Ribamar Bessa. Os Aldeamentos Indígenas do Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/historia/0039_14.html> Acesso em: 27 jul. 2018. 
23 ROMANI, Carlo. História Contemporânea. Fundação CECIERJ, 2011. p. 54. 
24 Barros, Rodrigo. A História do Saneamento Básico e Tratamento de Água e Esgoto. Disponível em: 

<https://www.eosconsultores.com.br/historia-saneamento-basico-e-tratamento-de-agua-e-esgoto/> Acesso em: 

29 jul. 2018. 
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a prevenção envolve a melhoria das condições de saneamento e do acesso a água potável. 

 

Neste período houve também o surgimento do higienismo25, doutrina que passou a dar 

maior atenção à saúde dos habitantes das cidades, pois, considerava que a doença era um 

fenômeno social que contemplava todos os aspectos da vida humana. 

 

3.5. Saneamento básico no Brasil 

 

No Brasil e também ao redor do mundo, o aprimoramento das práticas de saneamento 

está intimamente relacionada com o crescimento das populações. Portanto, se no começo dos 

agrupamentos sociais a preocupação cotejava apenas o acesso a água potável, vê-se que, 

atualmente a preocupação contempla questões adicionais.  

 

A despeito disso, observa-se que no Brasil as estruturas de saneamento não se 

desenvolveram de modo que acompanhassem a expansão populacional. De acordo com 

informações do Instituto Trata Brasil26, ao longo das décadas 80 e 90 não ocorreu a aplicação 

de recursos nessa área, ocasionando um grande atraso que até os dias atuais não foi sanado.  

 

As consequências da falta de saneamento se refletem na nossa realidade, sendo que 

poucas cidades do Brasil possuem números satisfatórios na prestação de serviços de 

saneamento. Por consequência, a falta de acesso ao saneamento gera uma sobrecarga no sistema 

de saúde com ocorrências que poderiam ser evitadas, tais como a adoção de medidas 

preventivas.  

 

Observa-se por meio dos registros históricos que foi somente após a chegada da corte 

Portuguesa ao Brasil no ano de 180827, que ocorreu uma alteração sistemática na infraestrutura 

da colônia, assim como, somente a partir dessa época houve a elaboração de normativos com o 

intuito de impedir a chegada nos portos de pessoas portadores de doenças.  

 

                                                      
25 Borges, Roselândia Francisconi. Uma proposta Higienista na Educação. Portal Domínio Público. Disponível 

em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=119742> 

Acesso em: 29 ago. 2018. 
26 Carlos, Édison. Saneamento: Duas Décadas de Atraso. Disponível em: 

<http://www.tratabrasil.org.br/saneamento-duas-decadas-de-atraso> Acesso em: 15 ago. 2018. 
27 MARTINS, Ismênia de Lima. D. João VI e a Biblioteca Nacional: um legado em papel. Fundação Biblioteca 

Nacional, 2008. p 23. 
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Anos mais tarde, mais especificamente no ano 1904, a cidade do Rio de Janeiro viveu 

“a mais terrível das revoltas populares da República”28, a chamada revolta da vacina, em 

decorrência da atuação do higienista Oswaldo Cruz, que deu um pontapé inicial na batalha 

contra as doenças, em especial a varíola, entretanto, devido a falta de conhecimento da 

população, houve certa resistência. 

 

Já no ano de 1950 o Brasil passou por modificações no modelo de desenvolvimento 

econômico, havendo um grande fluxo migratório para os centros urbanos. À vista das 

exigências sociais, criou-se o Plano Nacional de Saneamento29 (PLANASA), no ano de 1971, 

para resolver o problema da água e do esgoto, haja vista a importância da melhoria da saúde e 

qualidade de vida da população. 

 

Contudo, no ano de 2007, foi sancionada uma nova lei, qual seja, a lei nº 11.445, 

chamada de Lei Nacional do Saneamento Básico – LNSB, a qual direciona os rumos das 

políticas públicas, assim como as metas e estratégias através do Plansab (Plano Nacional de 

Saneamento Básico).  

 

A despeito dos avanços normativos, houve também a criação de órgãos responsáveis 

pelo monitoramento dessas diretrizes, por exemplo, a Agência Nacional de Águas (ANA), 

sendo que este órgão é incumbido do gerenciamento de recursos hídricos, assim como a o 

Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS), sendo este um sistema de 

informação.  

 

4. BASES LEGAIS  

 

4.1. Arcabouço Normativo - Legislação Internacional 

 

Conforme se observa pelos meios de comunicação, a atenção dada ao meio ambiente 

vem paulatinamente recebendo destaque. Outrossim, concomitantemente, a comunidade 

internacional vem fomentando cada vez mais a importância do saneamento em suas diretrizes 

                                                      
28 BRAGA, Regina Stela. 1904 - Revolta da Vacina. A maior batalha do Rio. Cadernos da Comunicação. 2006. 

p. 34. 
29 Plano Nacional de Saneamento Básico. Disponível em:  

<http://www.mma.gov.br/informma/item/485-plano-nacional-de-saneamento-b%C3%A1sico> Acesso em: 20 

ago. 2018. 
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oficiais.  

 

Nesse sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos30, proclamada pela 

Assembleia Geral da ONU em 1948, a qual o Brasil assinou e ratificou, prevê em seu artigo 

XXV: 

 

“Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua 

família saúde, bem-estar, (grifo nosso) inclusive alimentação, vestuário, habitação, 

cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis (grifo nosso) e direito à 

segurança em caso de desemprego, doença invalidez, viuvez, velhice ou outros casos 

de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.”. 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um marco na história dos direitos 

humanos, tendo sido elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de 

todas as regiões do mundo, através da Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral como uma 

norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações, estabelecendo pela primeira vez, a 

proteção universal dos direitos humanos. 

 

Todavia, como dito alhures, o instrumento formal adotado pela (DUDH), foi uma 

resolução, não consubstanciando obrigações jurídicas aos Estados-partes, não obstante, Flávia 

Piovesan31 censura esse posicionamento, pois, apesar da ausência de força jurídica obrigatória 

e vinculante, a Declaração “vem atestar o reconhecimento universal de direitos humanos 

fundamentais, consagrando um código comum a ser seguido por todos os Estados”. 

  

Por óbvio, o saneamento básico se constitui como um serviço social indispensável, 

porquanto, o acesso a água potável e meios de tratamento de esgoto permitem o gozo de uma 

vida salubre, e, por conseguinte, digna.  

 

Percorrendo pari passu as evoluções normativas e as décadas seguintes a DUDH, 

observa-se que já no ano de 1966 foi celebrado o Pacto Internacional sobre os Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, adotado pela Assembleia Geral da ONU32, o qual sobreleva o 

dever dos Estados em colocar em prática medidas que possam garantir o direito de todos, a um 

                                                      
30 Unicef Brasil. Disponível em: 

<https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm>. Acesso em 22/08/2018.  
31 PIOVESAN, Flávia, Direitos humanos e o direito constitucional internacional. São Paulo. Max Limonad, 1996. 

p. 176. 
32 HERKENHOFF, João Baptista. Direitos humanos: uma ideia, muitas vozes. Aparecida: Santuário, 1998. p. 47. 

https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm
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nível satisfatório para o bem-estar humano. Analisemos: 

 

“Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível 

de vida adequando para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta 

e moradia adequadas, assim como a uma melhoria continua de suas condições de 

vida. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução 

desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação 

internacional fundada no livre consentimento.” (art. 11)”. 

 

Contudo, um dos eventos mais importantes foi a Conferência de Estocolmo, a qual teve 

como objetivo discutir as consequências da degradação ambiental, assim como sobre 

desenvolvimento humano e preservação dos recursos naturais. 

 

Guido Fernando Silva Soares33 ensina: 

 
“Uma das marcas mais evidentes da emergência do Direito Internacional do Meio 

Ambiente foi a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, convocada pela Assembleia Geral da ONU, para reunir-se em Estocolmo, 

de 5 a 16 de junho de 1972, a qual foi precedida por quatro anos de intensas 

negociações diplomáticas entre os Estados”. 

 

E continua: 

 

“(...) Sem dúvida, representaria ela o resultado de uma tomada de consciência sobre 

os grandes problemas internacionais do meio ambiente, motivada por exigências dos 

países industrializados da então Europa Ocidental, Canadá, EUA e Japão. Tal 

conscientização dos problemas ambientais, por parte dos países industrializados, era, 

em parte, o resultado das pressões das respectivas populações, sufocadas pelos 

problemas causados por uma industrialização irracional dos séculos precedentes, 

completamente desrespeitosa dos valores do equilíbrio e da sanidade ambiental”.  

 

O grande destaque desta conferência é que ela inaugurou a agenda mundial de 

discussões ambientais. Assim, em março de 1977 ocorreu a Conferência da ONU sobre a 

Água34, em referido encontro foi reconhecido que a água é um direito, visto que, declarou: 

 

“Todos os povos, seja qual for o seu estádio de desenvolvimento e as suas condições 

sociais e econômicas, têm direito a ter acesso a água potável em quantidade e 

qualidade igual às suas necessidades básicas”. 

 

Há que se ressaltar a Convenção sobre Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, 

                                                      
33 SOARES. Guido Fernando Silva. Direito Ambiental Brasileiro, 2009. Editora: Carlini Caniato Editorial. p. 15. 
34 AMORIN, João Alberto Ales. Direito das águas. O regime jurídico da Água Doce no Direito Internacional e 

no Direito Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015. p. 89.  
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de 197935, que em seu art. 14º, determina que:  

 

“Os Estados-Partes levarão em consideração os problemas específicos enfrentados 

pela mulher rural e o importante papel que desempenha na subsistência econômica 

de sua família, incluído seu trabalho em setores não-monetários da economia, e 

tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar a aplicação dos dispositivos 

desta Convenção à mulher das zonas rurais”.  

 

Some-se também a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, de 198936, a 

qual prevê em seu artigo 24º: 

 

“Os Estados Partes reconhecem o direito da criança de gozar do melhor padrão 

possível de saúde e dos serviços destinados ao tratamento das doenças e à 

recuperação da saúde. Os Estados Partes envidarão esforços no sentido de assegurar 

que nenhuma criança se veja privada de seu direito de usufruir desses serviços 

sanitários”. 

 

Por conseguinte, vinte anos após a realização da primeira conferência sobre o meio 

ambiente, ocorreu a Cúpula da Terra, também conhecida como Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento ou Eco-92, realizada no Rio de Janeiro, em 1992. 

 

A nosso ver, é imprescindível deixar claro o contraste entre Estocolmo e Rio, para tanto, 

vejamos os ensinamentos de Guido Fernando Silva Soares37 sobre o tema: 

 

“Em 1972, tinha sido uma Conferência nas Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, e em 1992 deveria ser Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento. No primeiro caso trava-se a temática da preservação do meio 

ambiente em nível internacional, com o pressuposto de estar o meio ambiente na 

situação de um doente em fase terminal, cuja causa teria sido uma industrialização 

dos séculos passos, e para cuja cura se deveria lançar mão de medidas emergenciais 

e urgentes, dentre as quais estaria uma desaceleração do desenvolvimento industrial 

dos países industrializados e, paralelo, uma política de impedir-se o prosseguimento 

da industrialização aos países em vias de desenvolvimento”. 

 

E prossegue: 

 

“Em 1992, ao contrário de dar-se uma ênfase exclusiva aos fatores não humanos 

componentes do meio ambiente e de considerar-se, portanto, a atividade humana 

como intrinsecamente destruidora do meio ambiente, buscava-se compatibilizar 

aquela atividade com um equilíbrio dos fatores componentes do meio ambiente, 

dentre os quais se inclui o homem, com sua natural necessidade de transformar o 

mundo exterior, seja de que maneira for, e em graus diferentes de agressão à 

                                                      
35 BORGES, Leonardo Estrela. O Direito Internacional Humanitário. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. p. 76. 
36 RIZZINI, Irene; RIZZINI, Irma. A institucionalização de crianças no Brasil: percurso histórico e desafios do 

presente. Rio de Janeiro: Ed. da PUC-Rio; São Paulo: Loyola, 2004. p. 98. 
37 SOARES. Guido Fernando Silva. Direito Ambiental Brasileiro, 2009. Editora: Carlini Caniato Editorial. p. 22. 
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natureza, mas que, de qualquer forma, é ainda o centro da história”.  

 

A fim de enfrentar a dicotomia entre desenvolvimento e preservação ambiental, também 

foi realizada a Conferência Internacional das Nações Unidas sobre População e 

Desenvolvimento de 199438, a qual ratificou que todos os indivíduos: “(...) têm direito a um 

nível de vida adequado para si próprios e para as suas famílias, incluindo alimentação, 

agasalhos, habitação, água e saneamento adequados”. 

 

Não obstante a realização das conferências acima descritas, há que se ressaltar também 

as resoluções das Nações Unidas, as quais a despeito de não serem vinculantes, são 

recomendações de elevada importância. Podemos sobrelevar a Resolução A/RES/64/29239 a 

qual, declarou que a água limpa e segura e o saneamento são direitos humanos essenciais para 

o pleno gozo da vida, igualmente, a Resolução A/HRC/RES/15/9 da Assembleia Geral da 

ONU40, que afirma que os direitos à água e ao saneamento fazem parte do direito internacional.  

 

Dentro de tal tendência, em agosto de 2015 foram realizadas negociações que resultaram 

na adoção dos “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável41 (ODS)”, na ocasião da Cúpula das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável.  

 

O acordo envolve 17 (dezessete) objetivos e 169 (cento e sessenta e nove) metas, 

envolvendo diversos temas, tais como erradicação da pobreza, segurança, saúde, educação, 

redução de desigualdades, água e saneamento, mudança do clima entre outros, assim, imperioso 

levar em consideração o objetivo de número 6, que prevê: “Assegurar a disponibilidade e gestão 

sustentável da água e saneamento para todos”.  

 

Destaquem-se alguns dados fornecidos pelo website das Nações Unidas no Brasil, 

                                                      
38 LINDGREEN ALVES, José Augusto. Relações Internacionais e temas sociais. – Brasília: Ed. UNB, 2001. p. 

64. 
39 ONU. Programa da Década da Água da ONU, Água sobre Advocacia e Comunicação. Disponível em: 

<http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_por.pdf> 

Acesso em: 20 ago. 2018. 
40 ONU. O Direito Humano à Água e ao Saneamento. Disponível em: 

<http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_milestones_por.pdf> Acesso 

em: 20 ago. 2018. 
41 Ministério das Relações Exteriores. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Disponível em: 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-ambiente/134-

objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods. Acesso em: 20 ago. 2018. 
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informações estas que evidenciam a importância deste objetivo42: 

 

“Em 2015, 91% da população global está usando uma fonte de água potável 

aprimorada, comparado a 76% em 1990. Contudo, 2,5 bilhões de pessoas não têm 

acesso a serviços de saneamento básico, como banheiros ou latrinas. 

 

Diariamente, uma média de cinco mil crianças morre de doenças evitáveis 

relacionadas à água e saneamento. 

 

A energia hidrelétrica é a fonte de energia renovável mais importante e mais 

amplamente usada. Em 2011, ela representava 16% do total da produção de 

eletricidade no mundo todo. 

 

Aproximadamente 70% de toda água disponível é usada para irrigação. 

 

Enchentes são a causa de 15% de todas as mortes relacionadas a desastres naturais.” 

 

Todavia, a despeito do objetivo em comento ter como meta ser implementado até 2030, 

o Estado Brasileiro tem se omitido quanto ao cumprimento de sua atribuição não instituindo 

práticas hábeis para atender a população. 

 

4.2. Arcabouço Normativo - Legislação Pátria 

 

A Constituição Brasileira de 198843 estabelece nos seus art. 21, inc. XX e art. 23, IX, 

respectivamente, o que segue: 

 

“Art. 21. Compete à União:  

(...) instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 

saneamento básico e transportes urbanos. 

 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: 

(...) “promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico.” 

 

Atualmente, o saneamento no Brasil é regulamentado pela Lei nº 11.445/200744, a qual 

estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, o qual compreende o abastecimento 

de água potável, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 

drenagem e manejo das águas pluviais. 

                                                      
42 Nações Unidas no Brasil. Disponível em:  

<https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/> Acesso em: 

23 ago. 2018. 
43 Constituição Federal. Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 23 ago. 2018. 
44 Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm> Acesso em: 26 ago. 2018. 
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Além do mais, prevê o chamado Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) o qual 

tem como objetivo atender 90% do território brasileiro com o tratamento e destinação do esgoto 

e 100% com abastecimento de água potável até 2033, todavia, o governo já se manifestou no 

sentido de que não atenderá a meta prevista45.  

 

No que tange à proteção do meio ambiente, podemos mencionar a Lei nº 6.938/8246, a 

qual tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 

vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses 

da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. O art. 14 da Política Nacional 

do Meio Ambiente47, determina que haverá imputação de responsabilidade objetiva aquele que 

causar danos ambientais:  

 

“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e 

municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção 

dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental 

sujeitará os transgressores:   

[...]  

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor 

obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 

causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério 

Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de 

responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.” 

 

Há também a Lei nº 7.347/8548, que dispõe sobre a competência para que o Ministério 

Público e outros legitimados possam propor a chamada Ação Civil Pública por prejuízos ao 

meio ambiente. Ademais, ressalte-se também a Lei nº 9.605/9849, a qual dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.  

 

Não obstante ao exposto, há também princípios previstos na Lei nº 11.445/2007, mais 

especificamente no art. 3º, cumpre ressaltar: universalização do acesso, integralidade, 

abastecimento de forma adequada, disponibilidade, adoção de métodos que considerem as 

                                                      
45 Época Negócios. Governo admite não ser possível atingir metas de saneamento até 2033. Disponível em: 

<https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2017/03/governo-admite-nao-ser-possivel-atingir-metas-de-

saneamento-ate-2033.html> Acesso em: 27 ago. 2018. 
46 Política Nacional do Meio Ambiente. LEI nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm> Acesso em: 14 set. 2018. 
47 Idem. 
48 Ação Civil Pública. Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347orig.htm> Acesso em: 14 set. 2018. 
49 Sanções Penais e Administrativas Derivadas de Condutas e Atividades Lesivas ao Meio Ambiente. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm> Acesso em: 14 set. 2018. 
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peculiaridades locais e regionais, articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e 

regional, eficiência e sustentabilidade econômica, estimula à pesquisa, transparência das ações, 

controles social, segurança, qualidade, regularidade, integração das infraestruturas e combate 

às perdas, contudo, destrincharemos analiticamente cada princípio no capítulo subsequente.  

 

4.3. Princípios fundamentais do saneamento básico 

 

O primeiro princípio fundamental dos serviços de saneamento básico, de acordo com a 

lei nº 11.445/2007, consiste na universalização do acesso50, a qual, por óbvio, possui intima 

vinculação com a ideia de igualdade, pois, luta por um acesso de todos aos bens e serviços 

produzidos na sociedade.  

 

O saneamento é um direito essencial garantido por nossa constituição, haja vista que há 

intima implicação na área da saúde e sua ausência influência de forma negativa áreas como à 

educação, o trabalho, à economia, à biodiversidade, à disponibilidade hídrica e outros. Assim, 

como imortalizado no lema da Revolução Francesa, “liberdade, igualdade e fraternidade”, o 

saneamento é condição básica para que todos os brasileiros consigam ter acesso aos serviços 

que necessitem, sem qualquer tipo impedimento. 

 

O princípio da integralidade pode ser compreendido como o conjunto de atividades e 

componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, que propicia à população 

o acesso em conformidade das suas necessidades e maximiza a eficácia das ações e dos 

resultados.  

 

Por conseguinte, vemos o princípio do abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública e 

à proteção do meio ambiente, nessa toada, vê-se a indissociabilidade com a ideia de 

desenvolvimento sustentável, termo este que ficou conhecido a partir do relatório, “Nosso 

Futuro Comum51”: 

 

                                                      
50 BECKER, D. F. A economia política dos direitos fundamentais: uma aproximação teórica dos fundamentos 

econômicos dos direitos fundamentais. In: LEAL, R. G.; ARAUJO, L. E. B. (Orgs.). Direitos Sociais & Políticas 

Públicas: desafios contemporâneos. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2001. p. 23.  
51 Nações Unidas no Brasil. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/>. Acesso em: 13 set. 2018. 
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“O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades 

atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias 

necessidades. 

 

(...) 

 

Um mundo onde a pobreza e a desigualdade são endêmicas estará sempre propenso 

à crises ecológicas, entre outras…O desenvolvimento sustentável requer que as 

sociedades atendam às necessidades humanas tanto pelo aumento do potencial 

produtivo como pela garantia de oportunidades iguais para todos. 

 

(...) 

 

Muitos de nós vivemos além dos recursos ecológicos, por exemplo, em nossos padrões 

de consumo de energia. No mínimo, o desenvolvimento sustentável não deve pôr em 

risco os sistemas naturais que sustentam a vida na Terra: a atmosfera, as águas, os 

solos e os seres vivos. 

 

(...) 

 

Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a 

exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do 

desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e 

reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades 

humanas”. 

 

Já o princípio da disponibilidade, consiste promover nas áreas urbanas, serviços de 

drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das redes, adequados 

à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado. 

 

O princípio da adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as 

peculiaridades locais e regionais é autoexplicativo.  

    

O princípio da 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, de recursos hídricos e outras de interesse social relevante, destinadas à melhoria da 

qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante esta  intimamente 

relacionado à ideia da dignidade humana.  

 

No que tange ao princípio da eficiência e sustentabilidade econômica, também está 

envolto pelos ideais expostos nos demais princípios.  

 

No citado princípio de estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à utilização de 

tecnologias apropriadas, consideradas a capacidade de pagamento dos usuários, a adoção de 

soluções graduais e progressivas e a melhoria da qualidade com ganhos de eficiência e redução 
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dos custos para os usuários, vincula-se a proposta de progresso e evolução por meio de 

tecnologias e avanços estratégicos.  

 

Com o princípio da transparência das ações, baseada em sistemas de informações e 

processos decisórios institucionalizados, permite-se uma maior interação da população sobre a 

real situação local, regional ou nacional, nesse sentido, os princípios subsequentes vêm embasar 

essa meta, quais sejam, princípio do controle social, da segurança e integração.  

 

Por fim, há também o princípio do combate às perdas de água e estímulo à 

racionalização de seu consumo pelos usuários e fomento à eficiência energética, ao reuso de 

efluentes sanitários e ao aproveitamento de águas de chuva, ou seja, está relacionado ao ideal 

de conscientização, racionalização e até mesmo inovação.  

 

5. ANÁLISE SITUACIONAL  

 

5.1. Proporção inversa entre o nível socioeconômico e o acesso ao saneamento 

 

Quanto ao tema objeto deste estudo, o Brasil ainda tem uma longa jornada a trilhar, 

haja vista que aproximadamente de 35 milhões de brasileiros não possuem acesso à água 

potável, além do mais, o tratamento de esgoto atende um percentual inferior a 50% da 

população brasileira52.  

 

Não obstante, quando discutimos o tema do saneamento básico, temos que levar em 

consideração diferentes realidades e com isso buscarmos alternativas para avançarmos como 

um todo.  

 

Assim, no Brasil há latentes distinções entre as diferentes regiões, portanto, nosso 

objetivo será avaliar as diferenças entre o nível socioeconômico (termo que relaciona 

situações, circunstâncias e aspectos capazes de modificar a ordem social e econômica de um 

dado local ou região53) de cada região e o acesso aos serviços de saneamento básico.  

                                                      
52 Rodrigues, Sabrina. Trinta e cinco milhões de brasileiros não têm acesso a água potável. Disponível em: 

<https://www.oeco.org.br/blogs/salada-verde/trinta-e-cinco-milhoes-de-brasileiros-nao-tem-acesso-a-agua-

potavel/> Acesso em: 30 ago. 2018. 
53 Significado de Socioeconômico. Disponível em:  

<https://www.significados.com.br/socioeconomico/> Acesso em: 30 ago. 2018. 
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À vista disso, analisaremos os dados divulgados Sistema Nacional de Informações 

sobre o Saneamento (SNIS) destaque-se que, os dados ora analisados serão atinentes ao ano 

de 2016, visto que, trata-se do último ano de divulgação pelo Ministério das Cidades54: 

 

No que pertine ao abastecimento por água potável, no ano 2016, 83,3% dos brasileiros 

tinham acesso aos serviços de abastecimento de água potável, portanto, 16,7% não possuíam 

qualquer tipo de acesso, sendo que este percentual equivale a o 35 milhões de pessoas. 

Segundo dados do instituto Trata Brasil, a evolução entre 2011 e 2016 foi de 0.9 ponto 

percentual, dessa maneira, para que alcançássemos o valor faltante seriam necessários 93 

anos. 

 

Quanto a coleta de esgoto em 2016, 51,9% dos brasileiros tinham acesso à coleta, 

portanto, 48,1% não possuíam acesso, o que significa que mais 100 milhões de pessoas não 

dispõem do serviço. Além do mais, a evolução entre 2011 e 2016 foi de 3,8 pontos 

percentuais, dessarte, a fim de alçarmos os 48,1% faltantes, levaria 63 anos. 

 

O tratamento de esgoto no ano de 2016, atendia somente 44,9% dos brasileiros, desta 

feita, 54,9% era despejado, sem qualquer tratamento, no meio. Por conseguinte, durante os 

anos de 2011 e 2016 a evolução foi de 7,4 pontos percentuais, posto isso, para alcançarmos 

os 54,9% remanescentes levaríamos 37 anos. 

 

Abaixo segue acostada uma tabela atinente aos anos de 2011 a 2016, referente às 100 

(cem) maiores cidades brasileiras55.  

                                                      
54 Édison, Carlos. Juntos pela Água. Disponível em:  

<https://www.juntospelaagua.com.br/2018/04/18/ranking-saneamento-2018/> Acesso em: 27 set. 2018. 
55 Édison, Carlos. Juntos pela Água. Disponível em:  

<https://www.juntospelaagua.com.br/2018/04/18/ranking-saneamento-2018/> Acesso em: 29 jul. 2018. 

 

 

Tabela 1 – Percentual de Atendimento nas 100 (cem) maiores cidades Brasileiras 
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A luz dos dados já apresentados, trataremos mais adiante das elevadas desigualdades 

no acesso a cada um dos serviços de saneamento em todo o território nacional, contudo, 

iremos nos cingir as 10 cidades com os melhores e piores níveis de atendimento, posto que, 

o estudo tornar-se-ia demasiadamente longo, e fugiria do objetivo central desta pesquisa caso 

fossemos analisar todas as cidades. 

 

Feitos tais esclarecimentos, os 10 municípios com os melhores índices de atendimento 

em questão de água potável são:  

 

• Uberlândia (MG - Sudeste) 100% 

• São José dos Campos (SP - Sudeste) 100%;  

• Taubaté (SP - Sudeste) 100%;  

• Piracicaba (SP - Sudeste) 100%;  

• Niterói (RJ - Sudeste) 100%;  

• Suzano (SP - Sudeste) 100%;  

• Porto Alegre (RS - Sudeste) 100%. 

• Curitiba (PR - Sul) 100%;  

• Petrolina (PE - Nordeste) 100%;  
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• Vitória da Conquista (BA - Nordeste) 100%;  

 

Já os 10 municípios com os menores índices de atendimento são: 

 

• Belford Roxo (RJ - Sudeste) 78,12%;  

• Aparecida de Goiânia (GO – Centro Oeste) 75,97%;  

• Jaboatão dos Guararapes (PE – Nordeste) 74,17%;  

• Belém (PA - Norte) 70,41%;  

• Caucaia (CE - Nordeste) 67,40%;  

• Rio Branco (AC - Norte) 54,63%;  

• Santarém (PA - Norte) 52,39%;  

• Macapá (AP - Norte) 39,11%;  

• Porto Velho (RO - Norte) 33,05%;  

• Ananindeua (PA - Pará) 29,98%. 

 

No que pertine a coleta de esgoto, os 10 municípios com os melhores indicadores são: 

 

• Cascavel (PR – Sul) 100%;  

• Piracicaba (SP - Sudeste) 100%;  

• Curitiba (PR - Sul) 99,99%;  

• Londrina (PR - Sul) 99,99%;  

• Maringá (PR - Sul) 99,99%;  

• Ponta Grossa (PR - Sul) 99,99%;  

• Santos (SP - Sudeste) 99,88%;  

• Franca (SP - Sudeste) 99,62%;  

• Santo André (SP - Sudeste) 98,77%;  

• Uberaba (MG – Centro Oeste) 98,5%. 

•  

De modo inverso, os 10 municípios com os piores indicadores são: 

 

• Aparecida de Goiânia (GO – Centro Oeste) 24,93%;  

• Teresina (PI - Nordeste) 23,49%;  

• Rio Branco (AC - Norte) 22%;  
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• Jaboatão dos Guararapes (PE - Nordeste) 18,95%;  

• Belém (PA - Norte) 12,62%;  

• Manaus (AM - Norte) 10,18%;  

• Macapá (AP - Norte) 8,91%;  

• Santarém (PA - Norte) 4,29%;  

• Porto Velho (RO - Norte) 3,39%;  

• Ananindeua (PA – Norte) 0,75% 

 

No que tange ao tratamento de esgoto, os 10 municípios com os melhores índices de 

tratamento são:  

 

• Jundiaí (SP - Sudeste) 100%;  

• Limeira (SP - Sudeste) 100%;  

• Niterói (RJ - Sudeste) 100%;  

• Petrópolis (RJ - Sudeste) 100%;  

• Piracicaba (SP - Sudeste) 100%;  

• Salvador (BA - Nordeste) 100%;  

• Campina Grande (PB - Nordeste) 99,89%;  

• Maringá (PR - Sul) 99,08%;  

• Franca (SP - Sudeste) 98,03%;  

• Santos (SP - Sudeste) 97,63%. 

 

De modo contrário, os 10 municípios com os piores índices de tratamento de esgoto 

são: 

 

• Duque de Caxias (RJ - Sudeste) 3,89%;  

• Bauru (SP - Sudeste) 3,44%;  

• Belém (PA - Norte) 2,67%;  

• Guarulhos (SP - Sudeste) 2,12%;  

• Porto Velho (RO - Norte) 1,54%;  

• Santarém (PA - Norte) 1,39%;  

• Ananindeua (PA - Norte) 0,91%;  

• Governador Valadares (MG - Sudeste) 0%;  
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• Nova Iguaçu (RJ - Sudeste) 0%;  

• São João de Meriti (RJ - Sudeste) 0%. 

 

Esses dados nos demonstram que a região sudeste predomina nos índices com os 

melhores atendimentos, porquanto, o acesso ao saneamento está intimamente relacionado a 

fatores econômicos e sociais. De modo contrário, as cidades com os piores índices são aquelas 

da região nordeste e norte.  

 

Além do mais, importante destacar que os bons resultados apresentados, são também 

fruto de políticas públicas aplicadas por longos anos por parte das administrações locais, 

contudo, por óbvio, é necessário a disponibilidade de recursos financeiros para tanto, por isso 

certas regiões apresentam resultados muito mais satisfatórios.  

 

5.2. Proporção entre a falta de saneamento e o total de internações  

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), assim como o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF), a adequação das condições de saneamento é essencial para 

a diminuição na propagação de doenças56. 

 

Diante disso, pretendemos demonstrar que há uma relação direta entre um melhor 

acesso aos serviços saneamento e a proteção na área da saúde, principalmente quanto a 

propagação de doenças. Assim, através do ranking do saneamento básico, o qual traz em seu 

bojo as cidades do Brasil e respectivos indicadores de água e esgotos, formulados com 

supedâneo no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), divulgado pelo 

Ministério das Cidades, a analise que se segue. Destaque-se que, os dados ora analisados serão 

atinentes ao ano de 2016, visto que, trata-se do último ano de divulgação pelo Ministério das 

Cidades57.  

 

Contudo, nossa pesquisa será limitada em 20 cidades, sendo que 10 são as que 

apresentam os melhores resultados e 10, de modo inverso, possuem os piores resultados. 

                                                      
56 Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. Disponível em:  

<http://cee.fiocruz.br/?q=oms-2-1-bilhoes-de-pessoas-nao-tem-agua-potavel-em-casa-e-mais-do-dobro-nao-

dispoem-de-saneamento-seguro> Acesso em: 29. set. 2018. 
57 Trata Brasil. Doenças Causadas pela Falta de Saneamento Básico. Disponível em: 

<http://www.tratabrasil.org.br/blog/2018/02/27/doencas-falta-de-saneamento-basico/> Acesso em: 30. set. 2018. 
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O Brasil, como se trata de um país em processo de desenvolvimento, apresentou ao 

longo da sua história um processo de rápida urbanização, motivo este que provocou diversos 

problemas de infraestrutura, especialmente com relação ao saneamento básico, sobretudo em 

áreas carentes, devido a prestação deficitária de serviços públicos.  

 

Nessa toada, as melhores cidades no que tange ao acesso de saneamento básico 

apresentam resultados diametralmente opostos aquelas com os resultados mais insatisfatórios, 

por exemplo, as 10 piores cidades do estudo feito pelo instituto Trata Brasil, registraram um 

total de 92.338 internações devido a diarreia, todavia, as 10 melhores cidades apresentaram um 

número muito menor, qual seja, 22.746 internações. 

 

Portanto, trata-se de um total de internações cerca de 4,06 vezes maior. A cada 100 mil 

habitantes, para as 10 piores cidades foi um total de 190 internações a cada 100 mil habitantes, 

já nas 10 melhores cidades, esse valor é reduzido para 68,9, ou seja, 2,7 vezes menor.  

 

Em comparação entre a melhor e a pior cidade quanto as internações por diarreia, quais 

sejam a melhor sendo Franca localizada em São Paulo e a pior Ananindeua no Pará, a diferença 

é extremamente elevada, vejamos, em Franca houve um total de 460 internações durante os 

anos de 2007 a 2015, já em Ananindeua esse valor sobe para 36.473, portanto, 79 vezes maior. 

 

Tabela 2 - As 10 melhores e as 10 piores cidades em nível de acesso ao saneamento no Brasil. 
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Em análise quanto a transmissão de dengue, os dados mostram que nas 10 melhores 

cidades, houve um total de 4.728 internações, de modo contrário, as 10 piores apresentaram um 

total 4,04 vezes maior, ou seja, 19.102 pessoas. No que pertine ao número de pessoas que 

faleceram devido a dengue, nas 10 melhores cidades foram 33 óbitos durante os anos de 2007 

a 2015, já nas 10 piores, 149 pessoas morreram durante o mesmo período, sendo um valor de 

mortandade 4,52 vezes maior. 

 

Quanto a leptospirose, doença esta manifestada em lugares com saneamento precário, 

nas 10 piores cidades ocorreram 1.124 internações, contudo, nas 10 melhores cidades, houve 

um total de 212, portanto, um valor 5,3 vezes menor.  

 

À vista dos dados ora analisados, é possível se depreender que índices de acesso ao 

saneamento básico estão intimamente relacionados com a manifestação de doenças, tais como 

as avaliadas, quais sejam, doenças diarreicas, dengue e leptospirose, e que, elevados índices de 

acesso ao saneamento se refletem em baixos índices de manifestação dessas doenças.  

 

Resta claro, portanto, que baixos índices de acesso ao saneamento básico também se 

refletem em nas cidades com elevados índices de mortandade. Compreender a relação existente 

entre o aumento de regiões com acesso ao saneamento com a redução de doenças, tais como 

leptospirose e doenças diarreicas, é salutar para obstar a transmissão de doenças. No que pertine 

a propagação da dengue, importante ressaltar que o combate ao mosquito Aedes aegypti, está 

também atrelado a ações simples no combate aos criadouros dos mosquitos, os quais procriam 

em locais onde há água parada.  

 

Portanto, um atendimento adequado na área da saúde pública é essencial no combate e, 

por conseguinte, na redução da propagação de doenças. À vista disso, o fomento na área dos 

serviços de saneamento básico, bem como maiores investimentos para tratamento e coleta de 

esgotos sanitários, somado a investimentos para universalização do abastecimento de água 

potável, proporcionarão no longo prazo uma melhora na saúde pública.  

 

5.3. Principais óbices enfrentados pelo estado brasileiro para universalização do acesso ao 

saneamento  

 

Um grave problema enfrentado pelo Brasil diz respeito ao acesso à informação, uma vez 
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que segundo dados divulgados pela ONG Artigo 19 e pela Universidade de São Paulo, durante 

os anos de 2013 – 2015, revelaram que houve uma piora no nível de transparência por parte dos 

poder público, o estudo em questão avalia a transparência de processos de planejamento, gestão, 

econômico-financeira e em licitações, vejamos um trecho do levantamento realizado58: 

 

“Mesmo havendo dispositivos legais – anteriores à própria Lei de Acesso à 

Informação – que preveem a garantia do direito de acesso à informação ambiental, 

o acesso não é efetivado pela complexidade dos dados divulgados pelos órgãos 

públicos, muitas vezes divulgados de maneira bruta e não compreensível aos cidadãos 

sem conhecimentos técnicos. Além disso, o processo de tomada de decisões e de 

planejamento das políticas não é efetivamente participativo, o que é reforçado pelo 

esvaziamento dos mecanismos oficiais de participação existentes, como os conselhos. 

Audiências públicas são muitas vezes realizadas apenas pro forma, sem que seus 

debates sejam devidamente considerados e incorporados. Relatórios de Impacto 

Ambiental se tornaram uma ferramenta altamente questionável. Dessa maneira, as 

organizações frisaram a necessidade de fortalecimento e empoderamento da 

sociedade civil, reforçando a luta por direitos e a própria democracia no país. O 

próximo encontro deve ser realizado em novembro, em São Paulo”. 

 

Há dois casos que “saltam aos olhos”, um deles é a Crise Hídrica de São Paulo, entre os 

anos de 2014 – 2016, assim como, a tentativa de despoluição da Bahia Guanabara 1994 - 2015 

no Rio de Janeiro. À título de ilustração, em outubro de 2015, os dados atinentes ao sistema de 

água e esgoto do município de São Paulo, foram declarados confidenciais pelo então chefe do 

executivo do estado, obstando o acesso à informação59.  

 

Semelhantemente, a descontaminação da Baía de Guanabara no município do Rio de 

Janeiro, não atendeu aos padrões de transparência, dado que deveria haver a publicação de 

informações em websites, consoante às disposições da lei nº 12.527/201260. Segundo 

informativos da ONG Artigo 19, não houve uma resposta pelos órgãos competentes quanto 

diversas inquirições61. 

 

Os casos acima retratados evidenciam a forma como o Estado brasileiro se põe diante 

                                                      
58 Artigo 19, Debate sobre o Acesso à Informação no Brasil. Disponível em: 

<http://artigo19.org/blog/2013/10/18/artigo-19-avanca-no-debate-sobre-o-acesso-a-informacao-no-brasil/> 

Acesso em: 17 jul. 2018. 
59 Gomes, Rodrigo. Consumo de água por empresas. Disponível em: 

<https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2015/03/apesar-da-seca-sabesp-segue-firmando-contratos-de-

grande-demanda-de-agua-em-sp-4669.html/> Acesso em: 23 jul. 2018. 
60 Acesso à informação. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm> Acesso em: 24 set. 2018. 
61 Junior, Marcello Casal. Agência Brasil. Disponível em: 

<http://artigo19.org/blog/author/obscomcom/page/63/> Acesso em: 24 jul. 2018. 
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do acesso às informações, assim, resta evidente que a falta de acesso às  informações desta 

natureza, gera, por conseguinte, uma afetação direta ao direito ao saneamento, pois, inviabiliza 

uma análise por parte da população, e sobre os indicadores sobre a real situação brasileira.  

 

Além do mais, a despeito dos investimentos realizados pelo poder público, ainda é muito 

reduzido quando se analisa a meta de universalização. Vejamos os indicadores colacionados 

abaixo.  

 

 

 

 

Porém, de forma concisa podemos elencar os seguintes fatores: 

• Investimentos insuficientes, prestação de serviços de forma inadequada e não 

cumprimento de metas; 

• Lançamento de projetos somente com vieses políticos sem o devido preparo ou 

estudo; 

•  Projetos desatualizados, imprecisos e também mal elaborados; 

•  Falta de informação quanto a importância do saneamento; 

Gráfico 1 – Indicadores de água e esgoto no Brasil 
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•  Desconhecimento das previsões normativas; 

 

5.4. Consequências para à saúde pública  
 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a meta balizar do saneamento 

básico é a promoção da saúde do homem, posto que, inúmeras doenças são difundidas pela falta 

desse serviço. Desse modo, a falta de água potável, o destino irregular do lixo e a incorreta 

deposição de dejetos, são consequências da ausência do saneamento básico, fatores estes 

determinantes para proliferação de doenças.  

 

Além dos riscos em ser infectado, os gastos poderiam ser reduzidos, somente no ano de 

2017 os gastos na área da saúde pública foram no importe de R$ 110,2 bilhões62, há também 

estudos que testificam que crianças residentes em locais sem acesso ao saneamento tem uma 

diminuição de até 18% do aproveitamento escolar63. 

 

Além disso, há também os trabalhadores que afastam de suas atividades laborativas por 

decorrência de problemas na saúde decorrentes da falta de saneamento, como, por exemplo, 

sintomas gastrointestinais. Esses afastamentos geram custos todo ano, em questão de horas 

pagas e não trabalhadas. 

 

Por outro lado, quando há acesso ao saneamento os trabalhadores podem aumentar sua 

produtividade em até 13,3%64. Ademais, com o investimento em saneamento, há também a 

possibilidade de se promover o turismo, fomentar a preservação ambiental e também reduzir as 

desigualdades econômicas e sociais. 

 

Em 2014, a OMS afirmou que cada dólar investido em saneamento, se economiza 4,3 

dólares investido em saúde global65. A informação mostra o quão atrelado estão os temas da 

                                                      
62 Portal Planalto. Ministério do Planejamento. Disponível em: 

<http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/releases/2016/09/governo-eleva-orcamento-de-2017-para-

saude-e-educacao> Acesso em: 24 jul. 2018. 
63 Trata Brasil. Falta de Acesso à Água e Saneamento Prejudica Aprendizado de Crianças. Disponível em: 

<https://tratabr.wordpress.com/2010/04/07/falta-de-acesso-a-agua-e-saneamento-prejudica-aprendizado-de-

criancas/> Acesso em: 25 jul. 2018. 
64 G1 Globo. Saneamento Básico. Disponível em:  

<http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2010/07/fgv-saneamento-basico-aumenta-renda-de-

trabalhador.html > Acesso em: 25 jul. 2018. 
65 Nações Unidas no Brasil. OMS: Para cada dólar investido em água e saneamento, economiza-se 4,3 dólares 

em saúde global. Disponível em:  

https://nacoesunidas.org/oms-para-cada-dolar-investido-em-agua-e-saneamento-economiza-se-43-dolares-em-saude-global/
https://nacoesunidas.org/oms-para-cada-dolar-investido-em-agua-e-saneamento-economiza-se-43-dolares-em-saude-global/
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saúde pública e o acesso ao saneamento básico. Acrescente-se também que os impactos são 

alarmantes, tais como: esgotos correndo a céu aberto, ligações ilegais na canalização que podem 

contaminar a água, assim como resíduos sólidos jogados em locais inapropriados.  

 

A falta de saneamento contribui tanto para a proliferação de doenças quanto para a 

desigualdade social. Outrossim, a falta de planejamento atinge diversas camadas da população, 

porém as classes de baixa renda são as mais afetadas, em geral, situadas em áreas irregulares e 

sem planejamento, com riscos de deslizamentos e inundações. 

 

5.5. Futuro 

 

O saneamento é um direito fundamental, tendo sido garantido constitucionalmente em 

nossa carta maior, além disso, no Brasil, a Lei nº 11.445/2007, a qual dispõe acerca do 

saneamento básico, determina a universalização do acesso por meio do Plansab até o ano de 

2033. 

 

Outrossim, o Brasil faz parte da chamada Agenda 2030 da ONU66, e entre os 17 

objetivos de desenvolvimento sustentável previstos está o acesso a água e ao saneamento, 

objetivando garantir o acesso ao saneamento até o ano de 2030 e, assim, garantir uma vida 

saudável e também promover o bem-estar da população global.  

 

Contudo, não se trata de carência de recursos econômicos, mas, sim, de políticas 

adequadas, aplicadas com seriedade, retidão, sendo capazes de alterar a triste realidade 

vivenciada por grande parcela da população brasileira. Os recursos existem, porquanto 

assistimos cotidianamente notícias acerca de corrupção em grande escala, assolando toda a 

classe politica e empresarial no nosso país, satisfazendo somente interesses individuais e se 

esquecendo de tudo e todos.  

 

Portanto, o que não podemos acatar é que, pela habitualidade, tornem-se banais. A 

irresignação deve estar presente, a fim de combater práticas nefastas, que destroem qualquer 

                                                      
<https://nacoesunidas.org/oms-para-cada-dolar-investido-em-agua-e-saneamento-economiza-se-43-dolares-em-

saude-global/> Acesso em: 25 jul. 2018. 
66 Ministério das Relações Exteriores. Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Disponível em:  

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-ambiente/135-agenda-

de-desenvolvimento-pos-2015 
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possibilidade para a consubstanciação da dignidade humana. Dessarte, nosso país somente irá 

se desenvolver plenamente e com justiça social se houver políticas publicas que satisfaçam 

interesses sociais, principalmente o acesso ao saneamento básico.  

 

Como cidadãos brasileiros e também como seres humanos conscientes da importância 

da universalização do acesso ao saneamento básico para a efetivação e melhora da saúde pública 

do Brasil, é nosso dever estar atentos ao estado atual desses indicadores em nosso bairro, 

município, estado e nação, para que, possamos cobrar de nossos representantes eleitos que essas 

metas sejam realmente cumpridas dentro dos prazos estipulados. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

O Brasil ocupando o nono maior PIB do mundo67 e com uma população de 207 milhões 

de habitantes68, ainda está distante de cumprir com universalização do acesso ao saneamento 

básico, sendo inegável a importância deste serviço básico, a julgar por sua íntima relação com 

a prevenção de doenças, preservação do meio ambiente e, por óbvio, a efetividade da dignidade 

da pessoa humana.  

 

Além do mais, o avanço necessário deve equilibrar as questões de cunho econômico, 

ecológico e social, no intuito de que as necessidades de todos os sujeitos de direito sejam 

satisfeitas, principalmente o direito fundamental à saúde, haja vista ser um direito social 

imprescindível ao homem, assim como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

previsto no art. 225 da CRFB/88, ambos indissociáveis à plena qualidade de vida do ser 

humano. 

 

Não resta dúvida que o acesso ao saneamento básico não é apenas um investimento de 

cunho social, mas é também um investimento econômico, sendo que o retorno não se restringe 

somente aqueles que mais precisam, mas, também, a toda a população, todos ficam mais ricos. 

Além das mortes que podem ser evitadas, o acesso ao sistema de saneamento previne à 

propagação de doenças, igualmente, auxilia na formação cognitiva, recurso este vital para o 

                                                      
67 Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais. As 15 maiores economias do mundo. Disponível em: 

http://www.funag.gov.br/ipri/index.php/o-ipri/47-estatisticas/94-as-15-maiores-economias-do-mundo-em-pib-e-

pib-ppp 
68 Governo do Brasil. População Brasileira. Disponível em: 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2017/08/populacao-brasileira-passa-de-207-7-milhoes-em-2017 
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desenvolvimento humano das gerações futuras.  

 

Acontece que os indicadores são pouco animadores, visto que o país pouco avançou 

desde 2007, ano em que foi sancionada a Lei 11.445 (Lei que estabelece as diretrizes nacionais 

para o saneamento básico). No ano de 2007, 19,1% da população brasileira não dispunha de 

acesso à água potável, contudo, oito anos depois, já em 2015, esse percentual havia sido 

reduzido somente para 16,7%, ou seja, uma diminuição anual média de 0,3%. Nessa toada, 

nosso país somente conseguiria universalizar o acesso à água potável no ano de 207069. 

 

 

 

 

De qualquer forma, universalizar o acesso ao saneamento básico é um projeto 

longínquo, contudo, com benefícios as presentes e futuras gerações, caso haja manutenção do 

sistema. Desde que, o governo e a população, sejam agentes ativos rumo à universalização, pois 

é imprescindível recursos e uma constante postura pró ativa para concretização universal do 

acesso ao saneamento.  

 

                                                      
69 Duque, Daniel. Saneamento básico: A agenda do século 19 que o Brasil ainda não enfrentou. Disponível em: 

<http://mercadopopular.org/2018/02/saneamento-basico/> Acesso em: 23 jul. 2018. 

Gráfico 2 – Parcela da população sem atendimento de água 



35  

 

 

No entanto, o que se tem observado nos últimos anos é um investimento cada vez menor 

destinado ao Plansab, vejamos os dados divulgados pelo Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento70: 

 

 

 

 

A principal conclusão desta pesquisa é demonstrar a premente necessidade de mudanças 

no cenário nacional no concernente ao saneamento básico, através de um melhor planejamento 

para execução e investimentos no setor, somado a constantes esforços do governo e da 

população.  

 

Não resta dúvida que o atual nível de investimento para saneamento básico não é o 

bastante para universalização dos serviços, pelo menos no que tange a velocidade necessária. 

No entanto, sem uma maior participação popular e estimulo a iniciativa privada, dificilmente 

conseguiremos superar esse problema. 

  

                                                      
70 Ibidem. Acesso em: 25 jul. 2018. 

Gráfico 3 – Investimento em Saneamento no Brasil  
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