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Saneamento

Maio / 2011

PLANO NACIONAL DE
SANEAMENTO BÁSICO 

1– Introdução

De acordo com o art. 52 da Lei no 
11.445, de 5 de janeiro de 2007, devidamen-
te regulamentada pelo Decreto no  7.217, de 
21 de junho de 2010, a União é responsá-
vel pela elaboração do Plano Nacional de 
Saneamento Básico (Plansab), que conte-
rá o seguinte:

a) os objetivos e metas nacionais e 
regionalizadas, de curto, médio 
e longo prazos, para a universa-
lização dos serviços de sanea-
mento básico e o alcance de ní-
veis crescentes de saneamento 
básico no território nacional, ob-
servando a compatibilidade com 

os demais planos e políticas pú-
blicas da União;

b) as diretrizes e orientações para o 
equacionamento dos condicionan-
tes de natureza político-institucio-
nal, legal e jurídica, econômico-fi-
nanceira, administrativa, cultural e 
tecnológica com impacto na con-
secução das metas e objetivos es-
tabelecidos;

c) a proposição de programas, pro-
jetos e ações necessários para 
atingir os objetivos e as metas 
da Política Federal de Sanea-
mento Básico, com identifica-
ção das respectivas fontes de 
financiamento;

d) as diretrizes para o planejamento 
das ações de saneamento básico 
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em áreas de especial interesse 
turístico;

e) os procedimentos para a avaliação 
sistemática da eficiência e eficácia 
das ações executadas.

De acordo com o § 1o do artigo em 
questão, o Plansab deve abranger o abas-
tecimento de água, o esgotamento sani-
tário, o manejo de resíduos sólidos e de 
águas pluviais e outras ações de sanea-
mento básico de interesse para a melhoria 
da salubridade ambiental, incluindo o pro-
vimento de banheiros e unidades hidros-
sanitárias para populações de baixa ren-
da, bem como tratar especificamente das 
ações da União relativas ao saneamento 
básico nas áreas indígenas, nas reservas 
extrativistas da União e nas comunidades 
quilombolas.

De acordo com a lei vigente, o Plan-
sab deve ser elaborado com horizonte de 
20 anos, avaliado anualmente e revisado a 
cada 4 anos, preferencialmente em perío-
dos coincidentes com os de vigência dos 
planos plurianuais.

A Constituição Federal estabelece, 
em seu artigo 21, ser competência da União 
a elaboração e execução dos planos nacio-
nais e regionais de ordenação do território 
e de desenvolvimento econômico e social 
e “instituir diretrizes para o desenvolvimen-
to urbano, inclusive habitação, saneamento 
básico e transportes urbanos”.

A Lei no 10.257/2001, em seu artigo 
2o, traz como diretriz da política urbana, en-
tre outras, o direito ao saneamento e esta-
belece, também, a competência da União 
nas questões da política urbana. Conforme 
disposto no artigo 3o, o saneamento básico 

está incluído no rol de atribuições de inte-
resse da política urbana.

Visando ao cumprimento da legisla-
ção vigente, o Ministério das Cidades re-
alizou a primeira etapa de formulação do 
Plansab, em que foi discutido o “Pacto pelo 
Saneamento Básico: mais saúde, qualidade 
de vida e cidadania”, aprovado pelo Con-
selho Nacional das Cidades em julho de 
2008 e homologado pelo Ministro das Ci-
dades em dezembro de 2008. 

O documento foi norteado pelo en-
tendimento na construção de caminhos e 
soluções para a universalização do acesso 
ao saneamento básico e à inclusão social e 
teve por propósito mobilizar diversos seg-
mentos da sociedade para a construção do 
plano, bem como seu engajamento para o 
alcance dos objetivos e metas propostos.

Em setembro de 2008, o Ministro das 
Cidades, por meio da Portaria no 462, ins-
tituiu o Grupo de Trabalho Interministerial 
(GTI) “com o propósito de estruturar o pro-
jeto estratégico de elaboração do Plano 
Nacional de Saneamento Básico”, com-
posto pelo Ministério das Cidades (Secre-
tarias Nacionais de Saneamento Ambiental 
– SNSA, de Habitação – SNH, de Trans-
porte e Mobilidade Urbana – SeMob e Se-
cretaria-Executiva do Conselho Nacional 
das Cidades – ConCidades); pelo Ministé-
rio do Meio Ambiente (Secretaria de Recur-
sos Hídricos e Ambiente Urbano – SRHU 
e Agência Nacional de Águas – ANA); pelo 
Ministério da Saúde (Secretaria de Vigilân-
cia em Saúde – SVS e Fundação Nacional 
de Saúde – Funasa); pelo Ministério da In-
tegração Nacional (Secretaria de Infraes-
trutura Hídrica – SHI e Companhia de De-
senvolvimento dos Vales do São Francisco 
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e do Parnaíba – Codevasf); e pelo Ministé-
rio do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Paralelamente, o ConCidades insti-
tuiu o Grupo de Acompanhamento (GA), 
formado por representantes dos 13 dife-
rentes segmentos que compõem o Comitê 
Técnico de Saneamento Ambiental (CTS).

Em 18 de agosto de 2009, o Presi-
dente da República, por meio do Decreto 
no 6.942, instituiu o Biênio Brasileiro do Sa-
neamento (2009–2010), com o objetivo de 
“promover e intensificar a formulação e im-
plementação de políticas, programas e pro-
jetos relativos ao saneamento básico, com 
vistas a garantir a universalização dos ser-
viços” e “consolidar o processo de elabo-
ração do Plano Nacional de Saneamento 
Básico”; e criou o Grupo de Trabalho Inte-
rinstitucional (GTI Plansab), incumbido de 
coordenar a elaboração e promover a divul-
gação do Plansab durante as diversas eta-
pas de seu desenvolvimento, e também de:

• elaborar o diagnóstico da situa-
ção dos serviços de saneamen-
to básico no Brasil, que orientará 
a definição dos objetivos e metas 
do Plansab;

• planejar, executar e coordenar o 
processo de elaboração do pla-
no, de forma transparente e parti-
cipativa, mediante a realização de 
seminários regionais, audiências 
e consultas públicas, ouvidos os 
Conselhos Nacionais de Saúde, 
de Recursos Hídricos e do Meio 
Ambiente;

• elaborar a versão consolidada 
do Plansab e submetê-la à apre-
ciação consultiva do Conselho 

Nacional das Cidades (ConCida-
des), do Ministério das Cidades; e

• submeter o Plansab à aprova-
ção do Ministro de Estado das 
Cidades.

Paralelamente ao desenvolvimento 
do Plansab foi elaborado amplo estudo, de-
nominado “Panorama do Saneamento Bá-
sico no Brasil”, desenvolvido por três univer-
sidades: a Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), a Universidade Federal da 
Bahia (UFBA) e a Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). O estudo é compos-
to por sete volumes e originou os principais 
elementos para sua versão preliminar, com-
plementando e detalhando, embora sejam 
documentos independentes.

Ao longo do período de elaboração do 
Panorama do Saneamento Básico no Bra-
sil e do Plansab,  instrumentos legais com 
importantes interfaces com o estudo foram 
editados, entre eles o Decreto no 7.217/2010, 
que regulamenta a Lei no 11.445/2007, e a 
Lei no 12.305/2010, que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, bem como 
o Decreto no 7.404/2010, que regulamenta 
a Lei no 12.305/2010. 

2 – PartIcIPação E 
controlE SocIal

Para entender o futuro do saneamen-
to básico no Brasil faz-se necessário o en-
tendimento e a conceituação de seus fun-
damentos, seus pressupostos e as diferen-
tes visões envolvidas. São definições longe 
de serem neutras, embora essenciais para 
orientar o planejamento, que também não é 
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neutro ou uma atividade sustentada apenas 
em métodos e técnicas. Muito ao contrário, 
cada escolha de caminhos, cada método, 
cada proposição, recebe a influência da vi-
são de mundo e de sociedade, dos agen-
tes sociais que se envolvem no processo 
participativo de planejamento.

Um dos princípios relevantes para 
o planejamento da área de saneamento 
básico refere-se à participação e contro-
le social ou a democratização da gestão 
dos serviços. 

Corriqueiramente, a gestão dos servi-
ços de saneamento é tradicionalmente re-
legada à dimensão técnico-administrativa e 
artificialmente separada dos processos so-
cioeconômicos e políticos que estruturam, 
dão marco e até determinam a forma como 
esses serviços são organizados e geridos. 

Assim sendo, a construção de rela-
ções entre cidadania, governabilidade, o 
controle e participação social, vislumbran-
do avançar na instituição de práticas demo-
cráticas substantivas, corresponde a uma 
tarefa complexa, em decorrência, em par-
te, da própria natureza do tema, localizado 
no limiar entre o campo político e o campo 
técnico, ambos com suas múltiplas dimen-
sões e contradições internas.

3 – Quadro rEfErEncIal

3.1 – Abastecimento de água

A base de dados utilizada para ela-
boração da versão preliminar do Plansab 
foi basicamente constituída pelos dados do 
Censo Demográfico (IBGE, 2000), da Pes-
quisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnad, 2001 a 2008), Sistema de Informa-
ção de Vigilância de Qualidade da Água 
para Consumo Humano (Sisagua/MS, 
2007) e Pesquisa Nacional de Saneamen-
to Básico (PNSB/IBGE, 2008). Desses ele-
mentos, conclui-se que, embora a maioria 
da população brasileira, em 2008, tivesse 
acesso a condições adequadas de abas-
tecimento de água potável e de manejo de 
resíduos sólidos, o déficit ainda é bastante 
significativo em todos os componentes do 
saneamento básico e representa milhões 
de pessoas vivendo em ambientes insalu-
bres e expostos a diversos riscos que po-
dem comprometer a sua saúde. 

Considerando a perspectiva histó-
rica, é perceptível que as políticas públi-
cas não foram capazes de propiciar a uni-
versalização do acesso às soluções e aos 
serviços públicos de saneamento básico 
de qualidade, visando a melhoria das con-
dições de vida, bem como a redução das 
desigualdades sociais, e a qualidade am-
biental do País.

A situação das formas de abasteci-
mento de água da população brasileira, 
segundo dados do Censo Demográfico 
do ano 2000 e das Pnad (2001 a 2008), 
revela que 81% eram atendidas por redes 
de abastecimento de água, 10% por poço 
ou nascente com canalização interna, 5% 
por poço ou nascente sem canalização in-
terna e 4% por cisterna, carro-pipa ou ou-
tra forma.

Observa-se, em função das informa-
ções existentes, que a região Norte é onde 
a população, proporcionalmente, mais utili-
za água proveniente de poço ou nascente 
para suprir suas necessidades. A cisterna 
é a solução utilizada em 1,4% das moradias 
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do Nordeste e a proporção de domicílios su-
pridos por água de outra proveniência que 
não seja rede, a própria cisterna, poço ou 
nascente, é a maior entre as macrorregi-
ões (aproximadamente 6,5%). 

O Sudeste conta com mais de 90% de 
seus domicílios atendidos por rede pública 
de distribuição de água. O Sul e o Centro-
-Oeste possuem comportamentos seme-
lhantes: mais de 80% de seus domicílios 
são abastecidos por rede, e a significati-
va parcela restante por poço ou nascente.

Da população com acesso adequa-
do ao abastecimento de água, aproximada-
mente 157 milhões de pessoas (82,8% dos 
habitantes do Brasil) são atendidas por rede 
de distribuição, sendo que, dessas, aproxi-
madamente 3,5 milhões não possuem ca-
nalização interna em suas residências. Os 
outros 19,5 milhões consomem água ca-
nalizada de poço ou nascente. 

Considerando as formas tidas como 
adequadas para o acesso ao abastecimen-
to de água, tem-se que o déficit absoluto de 
acesso a esse componente é maior no Nor-
deste, onde quase 7,7 milhões de pessoas 
(14,4% de sua população) supriam suas ne-
cessidades hídricas de maneira inadequa-
da em 2008. Na ordem sequencial, surge 
a região Norte, com aproximadamente 2,6 
milhões de pessoas na mesma situação 
(17,3% de seus habitantes). Assim, o Nor-
deste possui a pior situação absoluta e o 
Norte, a pior situação relativa. 

O Sudeste, com 1,2 milhão de pes-
soas compondo o déficit, o Sul (por volta 
de 313 mil) e o Centro-Oeste (aproxima-
damente 254 mil) possuem menos de 2% 
de seus habitantes vivendo em condições 
inadequadas quanto ao abastecimento de 

água. Avaliando tal déficit quanto à locali-
zação dos domicílios, nota-se sua concen-
tração – 73% – na área rural, onde, apro-
ximadamente, 8,8 milhões de brasileiros 
não possuem acesso adequado ao abas-
tecimento de água, enquanto 3,3 milhões 
de habitantes da área urbana encontram-
-se na mesma situação. 

Cabe lembrar que a inobservância da 
qualidade e da quantidade da água distri-
buída pelas formas citadas pode se carac-
terizar como acesso precário. Em relação 
à qualidade da prestação dos serviços no 
ano de 2007, conforme dados do Sisagua, 
aproximadamente 30,3 milhões de brasi-
leiros receberam água em suas residên-
cias, proveniente de 1.597 sistemas públi-
cos de abastecimento de água (SAA) que 
não atendiam plenamente aos padrões de 
potabilidade estabelecidos pela Portaria 
no 518/2004 do Ministério da Saúde (MS). 
Em 2008, esse número foi algo em torno 
de 40,4 milhões de pessoas abastecidas, 
considerando os dados de 732 SAA. 

Os parâmetros avaliados nas redes 
de distribuição foram: turbidez, cloro, colifor-
mes totais e termotolerantes e bactérias he-
terotróficas. Chegou-se a esse contingen-
te totalizando a população atendida pelos 
sistemas que apresentaram, pelo menos, 
uma não conformidade com o estabeleci-
do pela referida portaria, em pelo menos 
metade dos resultados das análises reali-
zadas, para o ano de referência. Adotou-
-se esse valor em virtude das diferentes fre-
quências de análise indicadas nos planos 
de amostragem, em função de cada parâ-
metro e do porte do sistema, além da pos-
sibilidade de ocorrência de eventos oca-
sionais, ao longo de um ano, que podem 
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comprometer a qualidade da água duran-
te determinado período, sendo que o pa-
drão de potabilidade pode ser restabeleci-
do após o retorno às condições anteriores 
ao episódio gerador da alteração.

Observa-se que o contingente po-
pulacional atendido pelos SAA sem con-
formidade é significativo, principalmente 
no Sudeste e no Nordeste, o que indica 
a necessidade de atenção e adequação 
ao padrão de potabilidade, por parte dos 
prestadores do serviço público de abas-
tecimento de água. Por outro lado, para 
o ano de 2007, encontram-se registrados 
no Sisagua aproximadamente 3,2 milhões 
de domicílios atingidos com pelo menos 
uma intermitência no mês. O Nordeste foi 
a macrorregião que registrou a maior pro-
porção de economias atingidas por inter-
mitência em 2007. 

Além dos aspectos já mencionados, 
as perdas de água nos sistemas de distri-
buição constituem-se importante indicador 
da eficiência do serviço. Nota-se um de-
créscimo discreto no percentual nacional 
a partir de 2004, mas com irregularidades 
por macrorregião.

3.2 – Esgotamento sanitário

Segundo os estudos realizados sobre 
a situação do afastamento dos esgotos sa-
nitários e segundo o modelo de ajuste dos 
dados das Pnad com base no Censo De-
mográfico 2000, estima-se que, em 2008, 
30% da população brasileira contava com 
soluções inadequadas para o afastamento 
de seus esgotos (lançamento em fossa ru-
dimentar, rio, lago ou mar, ou outro escoa-
douro) ou não tinha banheiro ou sanitário. 

Além disso, dados da PNSB 2008 indicam 
que apenas 53% do volume de esgotos co-
letados recebiam algum tipo de tratamen-
to antes de sua disposição no ambiente.

O déficit de atendimento em esgo-
tamento sanitário consiste não somente a 
inacessibilidade ao seu afastamento nos 
domicílios, mas também pela ausência de 
sistemas de tratamento. Enquanto 47% da 
população possuem condições adequadas 
para disposição de seus dejetos, o restan-
te, caracterizado pelo déficit, é composto, 
em sua maioria, pela fração de rede não 
interligada a unidade de tratamento e por 
fossas rudimentares. 

Dados da Pnad 2008 apontam que 
aproximadamente metade da população 
do país dispõe os esgotos domésticos ge-
rados em rede coletora de esgotos ou de 
águas pluviais. Outros quase 40 milhões 
têm a fossa séptica como solução para 
seus dejetos.

Em cada macrorregião do Brasil, o 
acesso ao afastamento de excretas e es-
gotos sanitários no ano de 2008, segundo 
a Pnad, apresentou-se da seguinte forma: 
no Norte, 8,9 milhões de brasileiros (58,2% 
da população), no Nordeste, 28,6 milhões 
de habitantes (53,6% da população), no Su-
deste, 70,2 milhões de habitantes (88% da 
população), no Sul, 20,8 milhões de brasilei-
ros (76% da população), e, por fim, no Cen-
tro-Oeste aproximadamente 6,6 milhões de 
habitantes (48,2% de sua população). As-
sim, o Sudeste e o Sul são as macrorregi-
ões com a maior proporção de atendimen-
to da população.

As regiões de maior déficit proporcio-
nal são o Centro-Oeste (51,8%), o Nordes-
te (46,4%) e o Norte (41,8%). Nelas, assim 
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como nas demais, a prática inadequada 
adotada que mais influencia o déficit é a fos-
sa rudimentar, que pode incluir tanto solu-
ções adequadas ao acesso quanto práticas 
inadequadas de disposição de excretas ou 
esgotos sanitários, de grande impacto para 
o meio ambiente e para a saúde pública.

Dessa forma, o Brasil ainda conta 
com um contingente populacional nume-
roso sem acesso a essas práticas e servi-
ços. Em função dos dados disponíveis, no-
ta-se que o Nordeste representa quase a 
metade do déficit em afastamento dos es-
gotos sanitários no País. O Sudeste, mes-
mo tendo o maior índice de cobertura nes-
se componente, ainda possui um número 
considerável de pessoas sem acesso, por 
ser a região mais populosa.

Ao contrário do que ocorre em abas-
tecimento de água, o déficit em contingente 
populacional é maior na área urbana, onde 
em torno de 31,2 milhões de habitantes re-
alizam o afastamento dos excretas e esgo-
tos sanitários de forma inadequada. Destes, 
a maioria utiliza fossas rudimentares para 
a disposição de seus dejetos. Já na área 
rural, apesar dessa prática também com-
por a maior parcela do déficit, a ausência 
de banheiros ou sanitários é mais signifi-
cativa do que na área urbana.

Sobre o volume de esgotos sanitá-
rios coletados e tratados pelos serviços 
públicos, conforme já mencionado, os mi-
crodados da PNSB 2008 permitem infe-
rir que somente 53% dos esgotos coleta-
dos no País são tratados. É interessante 
observar que essa proporção é menor no 
Sudeste (46%), seguida pelo Sul, Norte e 
Nordeste (respectivamente, 59%, 62% e 
66%) e apresenta melhor desempenho no 

Centro-Oeste, com 90% dos esgotos co-
letados recebendo tratamento.

Em 2007, segundo informações do 
Sistema Nacional de Informações sobre Sa-
neamento (SNIS), ao menos 1,45 bilhão de 
metros cúbicos de esgotos não foram trata-
dos, apesar de terem sido coletados pelos 
prestadores de serviço, e a proporção de 
esgotos tratados em relação ao coletado 
foi de 62,5%. Salienta-se que não é consi-
derado nesses valores o volume de esgo-
tos das redes coletoras clandestinas, não 
operadas por prestadores autorizados pelo 
poder público municipal, e o lançado in na-
tura no ambiente. Além disso, deve-se res-
saltar que o valor apresentado pelo SNIS 
não é representativo do universo de Muni-
cípios do País (1.355 em 5.564 Municípios, 
correspondendo a 24,4% dos Municípios e 
a 75,3% da população urbana brasileira) e 
é fortemente influenciado pelos dados das 
companhias estaduais. 

Em linhas gerais, pode-se afirmar 
que Sudeste apresenta-se como a região 
que coleta e trata o maior volume de es-
gotos sanitários, haja vista seu contingen-
te populacional. Entretanto, relativamen-
te, essa macrorregião trata apenas pou-
co mais da metade dos esgotos que são 
coletados.

3.3 – Resíduos sólidos

Estima-se que a situação do servi-
ço de coleta dos resíduos sólidos domici-
liares (RSD), segundo o modelo de ajuste 
das Pnad 2001–2008 aos dados do Cen-
so Demográfico 2000, em 2008, 89% dos 
domicílios urbanos tinham coleta direta de 
lixo e na área rural 70% dos domicílios não 
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dispunham de qualquer tipo de coleta de 
seus resíduos.

De acordo com dados da Pnad, ve-
rifica-se que, no período de 2004 a 2008, 
houve um acréscimo de 3,4% na propor-
ção de moradores que dispõem do tipo 
de afastamento dos resíduos domiciliares, 
considerado adequado do ponto de vista 
sanitário. É importante destacar que, em 
2008, quase 39 milhões de pessoas não 
possuíam serviço de coleta para o afasta-
mento de RSD.

Entre a população atendida, a maior 
parcela encontra-se na região Sudeste, 
com 88,5%, e a menor cobertura no Nor-
deste, com 63,5%. Com exceção das regi-
ões Norte e Nordeste, as demais macrorre-
giões ultrapassaram 80% do atendimento 
à população, estando acima da proporção 
nacional.

Os dados oficiais disponíveis, relati-
vos à área urbana, mostram que o acesso 
estava em crescimento contínuo até 2007 
(atingindo 89,9%), verificando-se um de-
créscimo de 0,6% em 2008. As áreas ur-
banas das regiões Sudeste, Sul e Centro-
-Oeste apresentam uma tendência para 
estabilização da proporção de indivíduos 
atendidos por serviço de coleta, sugerin-
do possível dificuldade dos Municípios de 
maior população urbana em ampliar a co-
bertura na prestação desses serviços.

Enquanto na área urbana a popula-
ção das macrorregiões que tem acesso 
adequado ao serviço de coleta dos RSD 
está acima de 80%, na rural, não alcança 
30%. A melhor situação quanto ao aces-
so, tanto para áreas urbanas como rurais, 
da coleta direta de RSD é a da região Sul. 
Porém, considerando a prática da coleta 

indireta, o Sudeste apresenta o melhor perfil 
de acesso na área rural. Por sua vez, o Nor-
deste apresentou a pior situação quanto às 
práticas para afastamento dos RSD, vindo 
em seguida, na área urbana, a região Nor-
te e, na área rural, a região Centro-Oeste.

Para o afastamento de resíduos só-
lidos domiciliares, verifica-se que, entre a 
parcela da população estimada em condi-
ção de déficit, a prática de queimar ou en-
terrar os resíduos em terrenos próprios é 
significativa em, praticamente, todas as ma-
crorregiões do País, representando mais de 
50% das práticas consideradas inadequa-
das, exceto na região Sudeste.

A maioria dos RSD coletados indire-
tamente, que são queimados ou enterrados 
nas propriedades ou que são descartados 
em terrenos baldios ou logradouros públi-
cos, estão concentrados majoritariamente 
na região Nordeste.

O Nordeste é a região do País com 
maior contingente de pessoas em condi-
ção de déficit quanto ao afastamento dos 
RSD. Em 2008 eram 19 milhões de pesso-
as sem serviços adequados de coleta. A re-
gião Sudeste apresenta o segundo contin-
gente populacional com RSD coletados in-
diretamente e jogados em terrenos baldios 
ou logradouros e apresenta o maior núme-
ro de moradores que, segundo a Pnad, lan-
çam seus resíduos em corpos hídricos. Na 
mesma data, 2008, mais de 9,1 milhões de 
pessoas no Sudeste não tinham o afasta-
mento adequado dos RSD. O Centro-Oeste 
é a região que apresenta o menor contin-
gente populacional do País em condições 
de déficit. Quase 2,3 milhões de habitantes 
estavam nessa condição. Nota-se que, tan-
to em termos relativos como absolutos, o 
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Nordeste é a região do Brasil em condição 
sanitária mais precária quanto à cobertura 
de coleta dos RSD, com cerca de 50% do 
déficit nacional.

Cabe registrar que a coleta indireta, 
em sua maioria, é realizada em pontos fi-
xos, uma realidade nas periferias das cida-
des brasileiras, com frequência muitas ve-
zes irregular. As diferenças de padrões de 
serviços de coleta de resíduos sólidos in-
fluenciam nas condições de saúde pública. 
Assim sendo, na qualificação do déficit dos 
serviços de coleta de resíduos sólidos não 
se pode considerar adequadamente aten-
didas as populações que dispõem de co-
leta indireta, sobretudo nas áreas urbanas. 

Vale destacar que a falta de atendi-
mento nas áreas rurais não é apenas maior 
em termos relativos, ela também é maior 
em números absolutos. Os 71,2% sem so-
lução para o afastamento dos RSD equi-
valem a quase 22 milhões de habitantes e 
os 10,7% não atendidos em áreas classi-
ficadas como urbanas representam cerca 
de 17 milhões de brasileiros.

Em relação à destinação final, ob-
serva-se que, segundo os microdados da 
PNSB de 2008, os vazadouros estão pre-
sentes em 48% dos Municípios brasilei-
ros, representando integralmente ou par-
cialmente as unidades de destino dos re-
síduos sólidos no País, o que corresponde 
a 17,9% do volume de resíduos sólidos co-
letados no País, segundo a mesma fonte.

Levantamento do SNIS, em 2007, 
mostra que apenas 46% dos aterros sa-
nitários, nos 306 Municípios pesquisa-
dos, segundo informações prestadas pe-
los representantes dos gestores, atendem 
a todos os procedimentos técnicos que 

os caracterizam como aterro sanitário. Na 
amostra dos aterros controlados, a propor-
ção de não enquadramento é de 19%, ou 
seja, grande parte das unidades declara-
das pelos seus gestores na pesquisa não 
atendem ao preconizado pela técnica. Ou-
tro aspecto a ser destacado é a informação 
fornecida pelos representantes de 120 dos 
306 Municípios participantes da pesquisa: 
segundo eles, em 2007, existiam catadores 
de materiais recicláveis atuando nos lixões 
ou em aterros sanitários. Trata-se de infor-
mação preocupante, que se agrava em 30 
desses Municípios, pela presença de me-
nores de 14 anos de idade realizando a ati-
vidade de catação.

3.4 – Drenagem urbana

A Pesquisa Nacional de Saneamen-
to Básico (PNSB), de 2008, levantou, em 
5.204 dos 5.565 Municípios brasileiros, da-
dos sobre a ocorrência de inundações em 
um período de 5 anos prévios à pesquisa. 
Traz também informações sobre deman-
das especiais por drenagem urbana para 
atenuação de problemas ocasionados pela 
ocupação em áreas não saneadas, de en-
costas e taludes sujeitos a deslizamentos 
de terra, de áreas de lençol freático alto, 
encharcadas ou úmidas e com ocorrência 
de processos erosivos no solo urbano, en-
tre outros.

Os dados indicam que 2.257 Municí-
pios, em um período de 5 anos, foram atin-
gidos por um ou mais eventos de inunda-
ções. Os dados da Secretaria Nacional de 
Defesa Civil (Sedec), por sua vez, indicam 
a ocorrência de 1.330 eventos de inunda-
ções em 1.139 Municípios, no período de 
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2007 a 2009. Entre os Municípios atingi-
dos por inundações, 57 notificaram à Se-
dec algum desastre decorrente de alaga-
mentos, 524 em função de enxurradas e 
481 por enchentes.

Segundo a PNSB 2008, nos 2.278 
Municípios que relataram problemas de 
inundação, nos 5 anos anteriores à pesqui-
sa, houve ampliação ou melhoria do siste-
ma de manejo de águas pluviais em 1.862 
destes. Entre os referidos Municípios que 
foram alvo de melhorias, 510 apresentavam 
áreas de risco em taludes e encostas sujei-
tas a deslizamentos, no perímetro urbano, 
e em 771 registrou-se a presença de pro-
blemas de erosão que afetavam o sistema 
de drenagem urbana.

No universo dos Municípios que par-
ticiparam da PNSB 2008, 43% afirmaram 
ter tido problemas com enchentes ou inun-
dações em um período de 5 anos. Desse 
total, a região que acusa a maior propor-
ção de registros é a Sudeste, com 52% dos 
Municípios. Nas regiões Sul e Nordeste, 
43% e 40% dos Municípios relataram pro-
blemas de enchentes ou inundações. As 
regiões Norte e Centro-Oeste apresenta-
ram a menor proporção de Municípios que 
declararam problemas, 37% e 29%, res-
pectivamente.

Os dados da PNSB 2008 indicam que 
nas regiões Sudeste e Sul ocorreu a maior 
proporção de Municípios participantes da 
pesquisa que apresentaram problemas com 
enchentes e inundações. Como exemplo, 
tem-se que, dos 1.640 Municípios do Su-
deste que participaram da pesquisa, 846 in-
formaram ter sofrido com inundações nos 5 
anos anteriores, o que corresponde a 52% 
destes. A região Centro-Oeste apresentou 

o menor número relativo de Municípios com 
problemas ocasionados pela ocupação ir-
regular e falta de ordenamento e controle 
do uso do solo.

A análise das informações da fonte 
citada indica que os Municípios que apre-
sentam maior número de ocorrências de 
inundação foram os de maior faixa popula-
cional. Porém, os registros de ocorrência, 
bem como os números de afetados, embora 
sejam importantes para identificar deman-
das por intervenções públicas e para esti-
mar a intensidade dos fenômenos de en-
xurradas, enchentes e alagamentos, apre-
sentam inconsistências e, por isso, devem 
ser vistos com restrições e apenas com ca-
ráter indicativo.

Os dados mostram aumento consi-
derável de notificações realizadas pelos 
Municípios à Secretaria nos anos de 2007 
a 2009. Também verifica-se o aumento do 
número de Municípios que realizaram os 
registros. É importante considerar que em 
todos os anos houve uma variação de 13% 
a 15% de eventos ocorridos mais de uma 
vez no mesmo Município; sendo assim, o 
número de registros de ocorrências de de-
sastres é maior que o número de Municí-
pios atingidos.

Dos registros sobre eventos de ala-
gamento informados à Sedec, a maioria 
foi por Municípios de 100.001 a 500.000 
habitantes, com 31 registros representan-
do 45% do total. Segundo os dados em 
questão, a maioria dos Municípios que fi-
zeram registros à Sedec da ocorrência 
de inundações nos anos de 2009 e 2008, 
com, respectivamente, 248 e 177 Municí-
pios, estão localizados na região Nordeste. 
No ano de 2007, a maioria dos Municípios 
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que registraram os eventos de desastres 
pela ocorrência de inundações localiza-
va-se na região Sudeste, com 58 Municí-
pios atingidos.

4 – InvEStImEntoS

Visando a estimativa dos investimen-
tos nos próximos 20 anos, de 2010 a 2030, 
foram considerados três cenários condicio-
nados em função da política macroeconô-
mica, o papel do Estado, marco regulató-
rio, relação interfederativa, gestão, geren-
ciamento, estabilidade, continuidade das 
políticas públicas, participação e controle 
social, bem como os investimentos no se-
tor, a matriz tecnológica e a disponibilida-
de de recursos hídricos.

As metas de curto, médio e longo 
prazo – 2015, 2020 e 2030 – estabeleci-
das no Plansab foram definidas a partir 
da evolução histórica e da situação atual 
dos indicadores, com base na análise si-
tuacional do déficit, sendo em alguns ca-
sos necessário operar com estimativas 
dessa situação, em vista de fragilidades 
dos dados atuais.

A lógica dos investimentos pressu-
põe ações que podem caracterizar medi-
das estruturais, constituídas por obras e in-
tervenções físicas em infraestrutura de sa-
neamento, ou estruturantes, aquelas que, 
além de garantir intervenções para a mo-
dernização ou reorganização de sistemas, 
dão suporte político e gerencial à susten-
tabilidade da prestação de serviços, sus-
citando o aperfeiçoamento da gestão. Par-
te-se da premissa de que a consolidação 
das ações em medidas estruturantes trará 

benefícios duradouros às medidas estrutu-
rais, assegurando a eficiência e a sustenta-
ção dos investimentos realizados.

Assim sendo, considera-se que os 
investimentos em medidas estruturais cor-
respondem aos totais investidos em ações 
relativas à expansão da produção e distri-
buição de água; da coleta, interceptação, 
transporte e tratamento dos esgotos; de 
aterros sanitários e usinas de triagem e 
compostagem; e também a uma parcela de 
30% dos investimentos em reposição nes-
ses componentes. Para a drenagem urba-
na, as medidas estruturais correspondem 
a 30% dos investimentos em expansão e 
a 70% dos investimentos em reposição, na 
qual, segundo a metodologia utilizada, são 
encontrados os maiores passivos.

A estimativa para os investimentos em 
ações compostas por medidas estruturais 
atingirá, até 2030, o montante da ordem de 
R$ 252 bilhões, representando 59% do to-
tal a ser investido. Para as medidas estru-
turantes são considerados 70% dos inves-
timentos em reposição da produção e da 
distribuição de água, da coleta e do trata-
mento dos esgotos e das estruturas e equi-
pamentos de serviço de coleta e disposição 
final dos RSU. No que concerne à drena-
gem urbana, conforme mencionado, as me-
didas estruturantes correspondem a 70% 
dos investimentos em expansão e 30% dos 
investimentos em reposição. Serão neces-
sários investimentos da ordem de R$ 174 
bilhões, até 2030, em medidas de caráter 
estruturante (correspondem a 41% dos in-
vestimentos totais). Deste montante, estima-
-se que R$ 87 bilhões, 20,5%, deverão ser 
aplicados em ações que não se restringem 
ao âmbito dos componentes específicos do 
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saneamento básico, mas que apresentam 
natureza mais geral.

Essas ações são relativas ao aumen-
to da eficiência na gestão e prestação dos 
serviços, à capacitação técnica dos fun-
cionários das empresas de saneamento, 
à implantação de campanhas educativas. 
Para a estimativa da necessidade de in-
vestimentos nessas ações de caráter ge-
ral, assumiu-se um valor igual ao somató-
rio dos investimentos em medidas estrutu-
rantes específicas para cada um dos quatro 
componentes do saneamento básico, con-
siderando que deverão ter vulto significa-
tivo no total de esforços de financiamento 
do setor, o que é coerente com a premissa 
adotada no Plansab de valorização dessa 
natureza de medidas.

Em síntese, de forma compatível 
com o cenário adotado como solução, 
serão necessários aproximadamente R$ 
426 bilhões, a serem investidos em medi-
das estruturais e estruturantes até 2030. 
No que se refere à origem dos investi-
mentos, estima-se que 60% dos recur-
sos (R$ 257 bilhões) sejam provenientes 
dos agentes federais e R$ 169 bilhões se-
jam aportados por agências internacio-
nais, prestadores de serviços, orçamen-
tos estaduais e municipais e setor privado, 

na forma de investimentos diretos ou de 
contrapartidas. 

Para a estimativa da distribuição dos 
recursos segundo a origem, federal e não 
federal, partiu-se, em primeiro lugar, da 
constatação da importante potencialidade 
de investimentos dos prestadores com re-
cursos próprios, podendo superar 50% do 
total de investimentos em algumas situa-
ções. Em segundo lugar, das exigências 
de contrapartida dos tomadores, especial-
mente de empréstimos com recursos one-
rosos, usualmente superiores a 20% do va-
lor do financiamento.

Dos R$ 426 bilhões considerados 
como montante necessário para atender 
as necessidades de investimentos no pe-
ríodo 2011–2030, R$ 108 bilhões corres-
pondem aos serviços de abastecimento de 
água, R$ 159 bilhões aos serviços de esgo-
tamento sanitário, R$ 16 bilhões aos servi-
ços de limpeza urbana e manejo de resídu-
os sólidos, considerando os preceitos da Lei 
no 12.305/2010, que prevê, até 2014, que 
100% da destinação final dos resíduos sóli-
dos estará ambientalmente adequada. Para 
os serviços de drenagem urbana e mane-
jo de águas pluviais, a proposta em análise 
do Plansab prevê investimentos da ordem 
de R$ 55 bilhões, no período 2011–2030.
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