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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo demonstrar as implicações do novo marco regulatório do

saneamento, mostrando os fatores que prejudicam a universalização dos serviços de

saneamento no Brasil. O saneamento básico é essencial para a qualidade de vida da

população, e com a lei de saneamento e a constituição de 1988, foi determinado como um

serviço indispensável que deve ser garantido a todos os cidadãos, como um direito humano.

Através desses serviços o país promove a saúde para população, auxilia na preservação do

meio ambiente e também influencia na economia do país. O trabalho foi construído com base

em uma pesquisa bibliográfica, exploratória e documental, fazendo um levantamento de

diferentes fontes como artigo, livro, revista e a legislação, com o objetivo de entender o

saneamento básico no Brasil e suas implicações. O trabalho analisou o novo marco

regulatório à luz das desigualdades regionais e dos problemas que historicamente

caracterizam o setor, fazendo uso de fontes primárias e secundárias para melhor compreender

a dinâmica de organização dos serviços de saneamento no país. O resultado encontrado no

trabalho apresenta que existem divergências de opiniões sobre o novo marco regulatório para

universalização dos serviços de saneamento básico no país, sendo defendido que as novas

medidas são necessárias e por outro lado que as novas alterações são uma regressão de

direitos sociais. O trabalho apresenta que existe uma diferença de acesso a serviços de

saneamento se for comparado com as diferentes regiões, mas também entre áreas urbanas e

rurais, e entre os diferentes grupos socioeconômicos.

Palavras-chave: Lei de saneamento básico 11445/07; novo marco regulatório; política pública.
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1 INTRODUÇÃO

A palavra sanear vem do latim e está ligada a vários significados, como higienizar e

habitar. (SIGNIFICADO…, 2021). O acúmulo de lixo e água suja podem disseminar

doenças, e com isso é necessário que haja medidas sanitárias para que as pessoas possam

conviver em sociedade. Os serviços de saneamento básico são fundamentais para o país, pois

visam o tratamento de água e esgoto que são essenciais para o bem-estar da população,

também influenciando na atividade econômica. Os serviços de saneamento trazem benefícios

amplos para a sociedade, pois suas ações são essenciais para a vida humana, sendo constituído

como uma meta social. A falta de saneamento tem um impacto muito forte sobre a vida das

pessoas, resultando em doenças que podem levar até a morte. Além desses serviços o

saneamento tem outras funções, que foram definidas na Lei nº. 11.445/2007. De acordo com a

referida lei, o saneamento básico constitui um conjunto de serviços de “infraestrutura e

instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana,

drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais” (BRASIL, 2020a).

O saneamento é essencial para a vida da população seja em qualquer país, mas

infelizmente existem ainda muitos casos de doenças que deveriam ter sido erradicadas e que

afetam principalmente os países menos desenvolvidos. Segundo Ludwig et al. (1999), as

parasitoses intestinais são um grande problema para a saúde pública. Nos países

subdesenvolvidos o índice de parasitoses intestinais pode chegar até a 90%, podendo piorar de

acordo com o nível socio-econômico. Esses parasitas podem causar diarreias crônicas e

desnutrição nas pessoas, afetando o desenvolvimento humano, principalmente dos mais

jovens.

No Brasil houve grandes mudanças em relação a forma como os serviços públicos

foram e estão sendo efetivados, sendo importante fazer um levantamento das implicações

sobre a sociedade. A pesquisa vai identificar as deficiências que impedem com que sejam

amplamente universalizados os serviços de saneamento básico, e os programas que foram

sendo desenvolvidos para estruturar esses serviços que são prestados para a sociedade.

O tema escolhido tem como finalidade mostrar as implicações do novo marco legal de

saneamento básico no Brasil, à luz das desigualdades que envolvem os serviços de

saneamento nas diferentes regiões, e na área urbana e rural, sendo que através do

levantamento de fontes primarias e secundarias possibilite a compreensão de fatores que

impedem a universalização desses serviços. De acordo com Kafruni (2020) segundo os dados

do SNIS (Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento) de 2019, o Brasil desperdiça
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39,3% de água potável e mais da metade da população não tem acesso a tratamento de esgoto,

a cobertura de água é de 83,7%, sendo que 34,2 milhões de brasileiros dos 210,1 milhões de

habitantes não têm acesso ao abastecimento de água. Na coleta de esgoto, a média nacional

de acesso ao serviço é de 49,1%, tendo mais de 3 mil lixões. Segundo Sena (2020), no Brasil,

60% das cidades utilizam lixões, e de 7 em cada 10 destinos não tem aterro sanitário,

impactando na vida 42 milhões de pessoas. As Regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste

registram maior quantidade de destinação incorreta, sendo mais de 80% dos rejeitos

despejados em lixões. Segundo Resende, Ferreira e Fernandes (2018), a disparidade sobre o

acesso a serviços de saneamento básico não é apenas visível entre as diferentes regiões do

mundo, mas também entre áreas urbanas e rurais, e entre os diferentes grupos

socioeconômicos.

Este trabalho está dividido em quatro capítulos. O primeiro capítulo aborda a trajetória

do setor de saneamento básico no Brasil, fazendo uma breve revisão das políticas e leis que

estabeleceram as funções e o plano para universalizar os serviços de saneamento. O segundo

capítulo discorre sobre o saneamento urbano e rural, levantando os dados sobre o acesso da

população aos serviços de saneamento básico. O terceiro capítulo discute o novo marco

regulatório, e as normas que foram estabelecidas para que até 2033 os serviços de saneamento

consigam atender 99.9% da população. E o quarto capítulo abordará as implicações que

afetam o setor e como o novo marco regulatório pode impactar sobre a forma como o

saneamento vai ser universalizado para a população.

Os conceitos a serem abordados estão relacionados com a Lei nº. 11.445/2007 e o

Novo Marco Legal Regulatório. Esses conceitos são fundamentais para o entendimento do

saneamento básico e como esse serviço foi reconhecido como fator importante para o país e

para o desenvolvimento humano. Os principais autores que trabalham sobre o saneamento

básico e que serão utilizados em todo o processo de pesquisa são os autores: Silva (2014),

Morejon (2014), Less (2014), Heller (2020) e Moraes (2009).

A relevância deste trabalho consiste no fato de que o saneamento básico é

indispensável e muitos ainda vivem sob condições irregulares, tendo sua saúde prejudicada.

Os serviços de saneamento necessitam estar acompanhados de um planejamento em políticas

públicas para que a população consiga ter acesso aos serviços de esgotamento sanitário e

abastecimento de água. Esse processo necessita ser visto e praticado com uma decisão

político-social e não sendo apenas como um produto técnico.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Demonstrar as implicações do novo marco regulatório no setor de saneamento básico no
Brasil.

2.2 Objetivos específicos

- Analisar a trajetória histórica do setor de saneamento básico no Brasil;

- Analisar os principais problemas que afetam o setor de saneamento básico no Brasil;

- Analisar o novo marco regulatório de saneamento básico e suas possíveis

implicações na universalização dos serviços;

- Analisar os serviços de saneamento básico na zona rural e urbana.
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3 TRAJETÓRIA DO SANEAMENTO BÁSICO E SUAS FUNÇÕES

Segundo Rezende e Heller (2008 apud MORAES, 2009, p. 35), existem três fases da

história do saneamento no Brasil. Na primeira fase entre os séculos XVI e XX, o Estado

estava ausente em relação às questões sanitárias (século XVI até meados do século XIX),

segundo o (CONHEÇA…,2019) durante o período colonial, a drenagem de terrenos e

instalação de chafarizes se constituíram nas primeiras medidas de saneamento. Já na

República, em 1940, sob a influência do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), hoje

intitulada Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), as autarquias e outros mecanismos de

financiamento entraram em cena para prestação de serviços de saneamento básico, sendo

criado os Sistemas Autônomos de Água e Esgoto (SAAE), tendo como principal serviço o

abastecimento de água do país.  (CONHEÇA…, 2019).

Na segunda fase, o Estado vai responsabilizar-se por ações sanitárias no país, tendo

uma relação entre a melhoria da saúde e a produtividade do trabalho (meados do século XIX

até o final de 1959). Na terceira fase, a partir da década de 1960, ocorre um processo de

bipolarização entre a saúde e os serviços de saneamento básico, onde as ações de saúde

passam a ser consideradas de caráter assistencialista e o saneamento é tratado como uma

medida de infraestrutura para o país. De acordo com as informações do blogs (HISTÓRIA…,

2019) e no (SANEAMENTO..., 2019b), na década de 1960, com o início do período Militar, o

governo estabeleceu políticas públicas setoriais centralizadoras, sendo estabelecido o decreto

de Lei 1969 que autorizava o Banco Nacional de Habitação (BNH) a executar os próprios

recursos e do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) com o objetivo de financiar o

saneamento básico no país.

Conforme o país foi se desenvolvendo, necessitou-se de novas medidas e normas para

a organização dos serviços de saneamento, criando-se então, em 1971, o Plano Nacional de

Saneamento (PLANASA). A forma como as diretrizes desta lei deveria ser gerenciada acabou

se tornando uma disputa entre os governos federal, estadual e municipal. (CONHEÇA…,

2019). Os serviços de saneamento, nesse período, passaram a ser tratados segundo uma lógica

empresarial do retorno do capital investido estando associada ao subsetor da construção civil,

porém os serviços de drenagem de águas pluviais e a forma precária de coleta e destinação

dos resíduos sólidos, ainda eram realizados pelas prefeituras. (MORAES, 2009). Em relação

ao setor de saneamento e das empresas de construção, segundo Campos (2012 apud

GONÇALVES, 2017, p. 95) afirmam que:
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Desde 1971, a reorientação de suas funções atendia aos empreiteiros, com
obras de infra-estrutura urbana e saneamento. segundo o urbanista Wilson
Jorge:O setor de saneamento urbano mostrou-se um excelente negócio para
as grandes empreiteiras (leias-se subsetor de construção pesada), dentro do
sistema montado para financiar e gerir a política de saneamento. A criação
do PLANSA, em 1971, foi marco dessa reorientação, com uma política
pautada na adoção de tarifas realistas, que garantiam a viabilidade
econômica-financeira do sistema.

Mesmo atuando sob uma lógica empresarial, o Ministério da Saúde, por meio da

Fundação Nacional de Saúde, realizava diferentes intervenções de saneamento básico

relacionadas à saúde pública. (MORAES, 2009). Nos anos 70, houve um grande investimento

no abastecimento de água e com as diretrizes do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA)

foram criadas as companhias estaduais de saneamento básico (Cesb`s) financiadas com

recursos da União através do BNH (Banco Nacional de Habitação). Muitos municípios

possuíam seus próprios sistemas de saneamento e aqueles municípios que não tinham os

recursos necessários para o funcionamento transferiram para os Cesb`s a responsabilidade

pelos serviços de saneamento. Em alguns municípios que possuíam sistemas autônomos, os

serviços eram organizados sob o formato de autarquia, departamento ou empresa municipal

(MOREIRA, 1996). Depois do abandono do modelo centralizador adotado pelo Planasa,

houve alguns esforços para que os serviços fossem organizados através de arranjos

institucionais interfederativos. (CUNHA, 2011).

O Programa de Modernização do Setor de Saneamento (PMSS) surgiu na década de

90, atuando na área técnica de suporte às ações da Secretaria Nacional de Saneamento

Ambiental (SNSA) do Ministério das Cidades, dando origem ao Sistema Nacional de

Informações de Saneamento (SNIS). Na década de 90 foi sancionada a Lei nº 8.987/1995,

“que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos”,

prevista na Constituição Federal de 1988. Nesse mesmo período foi criado o Programa de

Financiamento a Concessionários Privados de Saneamento, no qual concede recursos desse

fundo à iniciativa privada. (SANEAMENTO..., 2019).

A partir da década de 1990, devido a forte pressão para que tivesse a privatização dos

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Brasil, foi formulado um

modelo de concessão dos serviços de Parceria Público-Privada. (MORAES, 2009). A Lei

Federal nº 11.445 de 2007 (BRASIL, 2020a), chamada de Lei Nacional do Saneamento

Básico, estabelece as normas nacionais para a organização dos serviços de saneamento no
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país, possibilitando que os municípios pudessem ter acesso à titularidade dos serviços,

incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização dos serviços.

(SANEAMENTO..., 2019).

O PLANSAB (Plano Nacional de Saneamento Básico) é quem orienta as políticas

públicas voltadas para o saneamento, tendo dois órgãos responsáveis pelo monitoramento das

leis: a ANA (Agência Nacional de Águas) e o SNIS (Sistema Nacional de Informação sobre

Saneamento). (CONHEÇA..., 2019). Segundo o (QUAL É…, 2018), o PLANSAB surgiu em

2014, onde foram estabelecidas metas e objetivos para o saneamento, tendo em seu plano os

Objetivos do Milênio (ONU), sendo eles a redução da proporção de habitantes sem acesso a

saneamento básico e água, melhores condições de vida para a população que vivem em

bairros degradados e a universalização dos serviços de saneamento básico. O PLANSAB é

um instrumento fundamental da Política Federal, contendo normas gerais que orientaram a

atuação do Governo Federal em 20 anos no país, sendo de extrema importância para orientar a

ação dos ministérios e dos órgãos federais que estejam ligados aos programas e ações na área

de serviços de saneamento básico. (SANEAMENTO..., 2019).

Os serviços de saneamento básico têm caráter industrial para que seja feito o

fornecimento de bens públicos para a sociedade, e também no sentido de efetivação de

direitos sociais. Tais serviços passaram por um processo de transformação institucional desde

a aprovação do marco regulatório de Saneamento Básico de 2007. (CUNHA, 2011). A lei

estabelece que os serviços de saneamento básico devem ser fiscalizados e regulados por

entidade que tenha autonomia administrativa, orçamentária, financeira e decisória, seguindo

as regras técnicas e sem intervenção política no processo de decisão. A Lei 11.445/2007

(BRASIL,2020a), estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, tendo como

alguns dos seus objetivos a qualidade, universalidade, controle social, segurança e

regularidade dos serviços públicos de saneamento básico. Segundo Moraes (2009, p. 39), no

campo de serviços de Saneamento Básico existem princípios que são fundamentais para

orientar as políticas públicas construídas ao longo dos anos, que são a:

Universalidade (o acesso é um direito de todos), equidade (os cidadãos têm
direito a serviços de qualidade), integralidade (acesso ao conjunto dos
serviços de acordo com a necessidade dos cidadãos), participação e controle
social (capacidade que os cidadãos têm de interferir na gestão pública,
colocando as ações do Poder Público na direção dos interesses da
população), titularidade municipal, intersetorialidade (articulação/ integração
das políticas, programas, projetos e ações da área de Saneamento Básico
com as de saúde, desenvolvimento urbano/habitação, meio
ambiente/recursos hídricos, desenvolvimento agrário, dentre outras),
qualidade dos serviços, acesso e sustentabilidade – nas suas diferentes
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dimensões, principalmente as dimensões social, ambiental e econômica.
(BRASIL, 2004, 2005, 2007).

As políticas públicas voltadas para o saneamento básico são muito importantes para

promover a saúde e a qualidade de vida da população. Alguns dos princípios que orientam a

política pública de saneamento é a titularidade dos serviços, que é a competência

administrativo-constitucional, sendo o responsável por administrar os serviços de saneamento

de acordo com o interesse local. Ao definir a titularidade o autor Cunha (2011, p. 10) afirma

que:

O titular dos serviços de saneamento básico incumbe prestar esse serviço
público, que pode ser operado diretamente pela administração pública ou
indiretamente por meio de um consórcio público ou de um concessionário,
público ou privado. Compete ainda elaborar o plano de saneamento básico,
providenciar a regulação e a fiscalização do setor, garantir a qualidade do
atendimento à população e estabelecer mecanismos de controle social sobre
a rede de serviços. (LNSB, Artigo 9o ).

Segundo Cunha (2011), existem outras funções do setor de saneamento básico além da

titularidade, passando pelas questões de planejamento, regularização e fiscalização, operação

e financiamento. O planejamento envolve a organização da cadeia industrial e do serviço

público, sendo que na cadeia industrial são estabelecidas a provisão de bens públicos de

saneamento básico, sendo considerada uma política industrial. A regulação e a fiscalização do

planejamento da cadeia industrial têm como objetivos:

Proteger a livre concorrência entre os operadores e os direitos do consumidor
em geral; e a regulação e a fiscalização do serviço público, de modo a
garantir o cumprimento do plano de saneamento básico, o equilíbrio
econômico-financeiro do operador e a qualidade dos serviços de saneamento
básico em especial. (CUNHA, 2011, p. 12)

A função de operação está relacionada com o fornecimento e a conservação da cadeia

industrial e da oferta efetiva dos serviços públicos. A operação pode ser do próprio titular com

a prestação direta ou prestação por meio de terceiros, sendo que na prestação direta podem

ocorrer na forma de entes federados descentralizados e da própria administração pública. A

figura do titular será de operador, sem precisar de uma estrutura regulatória. A fonte de

financiamento ocorre através das tarifas cobradas e não do orçamento governamental, sendo

que essa arrecadação irá cobrir os custos operacionais e retribuir os empréstimos obtidos

junto às organizações de fomento, com o objetivo de amplificar a rede de serviços. (CUNHA,
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2011).

Os entes federados devem ter como prioridade o arcabouço jurídico- institucional no

setor de saneamento, com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços e contribuir para

que seja reduzida a dívida social nessa área. Os princípios que devem ser seguidos são o da

equidade, integralidade, atendimento universal, participação e controle social, gestão pública

e responsabilidade municipal. (MORAES, 2009).

Segundo Moraes (2009), é necessário que o município tenha o Plano Municipal de

Saneamento Básico, contendo as metas, os recursos, as prioridades e o investimento para a

realização dos serviços. O plano articula com as políticas de saúde, meio ambiente e

desenvolvimento agrário, dentre outras. Apesar do planejamento da política para o município

ser considerado o lócus privilegiado, em algumas situações se tem uma limitação para

resolver os problemas, precisando ser ampliado para uma escala regional.

O Conselho Municipal de Saneamento Básico ou da Cidade ou equivalente
deve ser uma instância colegiada de caráter deliberativo e consultivo,
composto por representantes do Poder Público municipal, dos prestadores de
serviço, dos usuários e de outros segmentos sociais, devendo ser criado por
lei municipal. O Conselho tem a competência de formular as políticas
públicas de Saneamento Básico, definir estratégias e prioridades, além de
acompanhar e avaliar sua implementação. Seu regulamento e suas
competências devem ser compatíveis com os princípios, diretrizes e
objetivos da Política Municipal de Saneamento Básico. (MORAES, 2009, p.
45)

Todas as mudanças que ocorreram ao longo dos anos mostram como o setor de

saneamento básico é complexo, tendo descontinuidade das políticas públicas e desafios para

que haja melhoria no cenário de saneamento básico em todo país. Ao longo dos anos se

percebeu que era necessário que o país proporcionasse à população condições de vida

melhores, necessitando que tivessem ações voltadas principalmente para o abastecimento de

água, destinação e tratamento de esgoto, limpeza urbana e manejos de resíduos sólidos, pois

as péssimas condições de saneamento afetam não só a saúde e o meio ambiente, mas também

a economia do país. Se tem o desafio que os programas estabelecidos consigam efetivar as

ações no país. Existe um desafio para que os serviços de saneamento básico estejam

disponíveis nas áreas rurais e urbanas, e nas diferentes regiões, tendo seus programas

influenciado pela inércia institucional.
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4 SANEAMENTO BÁSICO RURAL E URBANO

A estrutura institucional do país define as intercessões entre a política pública de

saneamento básico e entre diferentes áreas, levando em consideração a cultura política do

país. A área de saneamento tem interfaces com as políticas de saúde, ambiental, habitacional,

planejamento do território e das áreas urbanas, política de recursos hídricos e a política social,

entre outras. (SILVA; MOREJON; LESS, 2014).

A articulação entre a União, os estados-membros e os municípios é fundamental para a

implementação das políticas do setor nas áreas urbanas e rurais. O saneamento nas áreas

rurais é preocupante, pois a precariedade desses serviços deixa a população exposta à ingestão

de alimentos contaminados pelo esgoto doméstico, podendo ser considerado como uma fonte

primordial para contrair doenças. (SILVA; MOREJON; LESS, 2014).

Pensar nas condições de saneamento nas áreas rurais é muito importante, pois

segundo Silva, Morejon e Less (2014) conforme os dados do censo do IBGE (2010), mostram

que metade da população brasileira que vive em situações de extrema pobreza está situada nas

áreas rurais e são as mais afetadas, sendo 7,6 milhões de cidadãos que correspondem a 25%

da população rural.

Segundo Silva, Morejon e Less (2014) conforme os dados do Funasa (2012), a linha

de extrema pobreza foi estabelecida em R$ 70,00 per capita, em relação ao rendimento

nominal mensal domiciliar das famílias. A carência para que se tenha uma universalização

dos serviços de saneamento nessas áreas e a organização sobre as atividades agropecuárias,

estão ligadas diretamente na contribuição para a degradação ambiental dos corpos receptores,

sendo o solo, o ar e a água. (SILVA; MOREJON; LESS, 2014). A abordagem do Estado na

área rural precisa ser diferente da área urbana, principalmente em relação aos processos

convencionais envolvendo a tecnologia, a gestão, a educação e a mobilização social, pois é

necessário que se tenha uma compreensão das características de cada tipo de população, e

compreender as necessidades e as realidades identificada em cada comunidade em diferentes

regiões no Brasil. (QUEIROZ FILHO, 2011). Segundo Hosoi (2011 apud RESENDE,

FERREIRA e FERNANDES, 2018, p. 135), não é apenas necessário ter compreensão sobre

as características de cada localidade, mas também sobre critérios para definição sobre área

rural e urbana.

Certamente torna-se necessário reavaliar os critérios que definem zona rural
ou urbana, devendo esses significados serem tratados como adjetivos para as
regiões, de modo que possam ser propostas políticas públicas de habitação e
moradia, agrícolas, sanitárias, voltadas para cada espaço classificado como
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urbano ou rural. Um aspecto relevante nesse tema é a necessidade de
conscientização de que é necessário elaborar estratégias diferenciadas que
respeitem a identidade natural e social do lugar, prezando por uma visão
mais sistêmica e não apenas do ponto de vista da infraestrutura.

Segundo Farias (2016), em uma pesquisa feita pela Embrapa em 2016, na área rural do

país vivem em torno de 30 milhões de pessoas, sendo que de 70% a 80% utilizam a fossa

rudimentar, onde se faz uma escavação no terreno para depositar dejetos, contaminando o

lençol freático, o solo e os poços da região. Segundo Silva, Morejon e Less (2014) de acordo

com os dados do Funasa (2012), na área rural, 32,8% dos domicílios têm acesso a rede de

distribuição de água com ou sem canalização interna, e 67,2% dos domicílios utilizam

métodos alternativos e coletivos de abastecimento de água. Na área urbana, 93,5% dos

domicílios têm acesso à rede de distribuição de água. O gráfico 1 demonstra as formas de

abastecimento de água nos domicílios brasileiros e o gráfico 2 uma comparação entre os

domicílios urbanos e rurais em referência ao abastecimento de água por meio das redes

de distribuição e de outras alternativas, como por exemplo, o poço. (SILVA; MOREJON;

LESS, 2014).

Gráfico 1 -  Abastecimento de água nos domicílios

Fonte: https://periodicos.furg.br/remea/article/view/4449/2800.
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Gráfico 2  -  Redes de distribuição de água e de outras alternativas

Fonte: https://periodicos.furg.br/remea/article/view/4449/2800.

Segundo Silva, Morejon e Less (2014) de acordo com os dados do Funasa (2012),em

relação ao acesso a rede de esgoto sanitário, na área urbana 64,1% das moradias possuem

acesso, enquanto que 75% das residências na área rural o acesso a sistemas de esgoto são

inadequados, Dos domicílios rurais que utilizam sistemas alternativos inadequados, 91,6%

estão na região Centro-Oeste, enquanto que a região Norte tem a menor taxa de coleta de

esgoto, sendo de 1,2%. Na região Sudeste, a coleta do esgoto representa 18,8%, número bem

acima das outras regiões, e na região Sul são 46,2% de moradias rurais que têm fossa séptica.

Os sistemas de escoamento do esgoto nas áreas rurais são as fossas rudimentares, valas, rios e

lagos ou o próprio solo; alternativas que se tornam fontes primordiais de poluição e

contaminação, pois não existe um sistema de impermeabilização que evite que o esgoto tenha

contato com o solo, podendo causar uma percolação chegando aos lençóis freáticos.
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Gráfico 3 - Tratamento e destino dos efluentes nas áreas rurais

Fonte: https://periodicos.furg.br/remea/article/view/4449/2800.

Gráfico 4 - Tratamento de esgoto doméstico nas áreas rurais

Fonte: https://periodicos.furg.br/remea/article/view/4449/2800.

Segundo Silva, Morejon e Less (2014) com base nos dados do IBGE-PNAD (2009),
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os serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos no Brasil demonstram que 91,9% das

moradias urbanas têm acesso à coleta direta, em contrapartida nas moradias rurais apenas

26,3% recebem esse serviço. Nas regiões Sudeste e Sul o gráfico 5 demonstra que existe um

maior acesso em relação à coleta dos resíduos sólidos. Nas regiões apresentadas no gráfico

quase 50% dos resíduos são coletados, mostrando o reflexo das políticas públicas sobre as

áreas urbanas nessas regiões. (SILVA; MOREJON; LESS, 2014).

Gráfico 5 -  Destino dos resíduos sólidos

Fonte: https://periodicos.furg.br/remea/article/view/4449/2800

Uma infraestrutura adequada para área rural e urbana tem custos elevados e nem

sempre se consegue concretizar o plano para uma determinada região. Porém, a educação

ambiental é uma opção mais acessível e que tem um impacto positivo na área rural. (SILVA;

MOREJON; LESS, 2014). O trabalho de mobilização e conscientização da população é

fundamental para que se tenha bom funcionamento dos sistemas, a melhoria da qualidade de

vida da população, a inclusão social e a sustentabilidade dos projetos que foram implantados.

(QUEIROZ FILHO, 2011). De acordo com a Lei 9.795/99, que instituiu a Política Nacional

de Educação Ambiental, ela consiste na capacitação, métodos, tecnologia e processos

alternativos que sejam de baixo custo. A população estará envolvida na construção de

conhecimento para que se tenha a conservação do meio ambiente e da qualidade de vida.

(SILVA; MOREJON; LESS, 2014). Segundo Correia (2000 apud MORAES 2009, p. 44), a

participação e a mobilização da sociedade na tomada de decisão, é essencial para que se tenha

uma reformulação sobre as definições de prioridades e necessidades da população.
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O controle social sobre as ações e recursos do Estado tem como um dos
requisitos fundamentais o estabelecimento de relações entre Estado e
sociedade, por meio de canais democráticos de participação social. No nosso
País, após o período da ditadura militar, uma das expressões do
restabelecimento dessa relação foi a institucionalização de canais de
participação social em conselhos setoriais, como os conselhos de saúde.

A carência de saneamento básico nas regiões é mais nítida nas áreas periféricas dos
centros urbanos e nas zonas rurais. A questão da infraestrutura é muito importante, pois
através dela é que se criam as condições necessárias para o país se desenvolver,
principalmente os serviços de saneamento básico. Segundo o autor Aroeira (2009) afirma que:

Há, sem dúvida, uma carência de urbanização em áreas de vilas e favelas, em
loteamentos irregulares, que acaba por se refletir na condução inadequada
das águas pluviais e no surgimento de situações de risco. Por outro lado, a
existência de populações ribeirinhas, que não raras vezes ocupam
integralmente as calhas de córregos em nossa cidade, também se configura
como uma urgente questão a ser resolvida. (AROEIRA, 2009, p 59).

Segundo BRASIL (2020a) a lei 11.445, estabelece as diretrizes de saneamento básico,

sendo que o artigo 48 vai estabelecer a prioridade de ações que tenham como objetivo

promover a eqüidade social e territorial no acesso a serviços básicos de saneamento. O artigo

48 vem estabelecendo os meios para o atendimento da população rural mediante aos serviços

de saneamento, que devido aos dados apresentados representam uma maior vulnerabilidade.

(SILVA; MOREJON; LESS, 2014)

a) art. 48, inciso VII:

Art. 48.A União, no estabelecimento de sua política de saneamento básico,
observará as seguintes diretrizes:

VII - garantia de meios adequados para o atendimento da população rural,
por meio da utilização de soluções compatíveis com as suas características
econômicas e sociais peculiares; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020).
(BRASIL, 2020a).

Essa lei define que é obrigação do Estado prover condições de salubridade ambiental

nas áreas rurais do país, tendo a educação ambiental como uma ferramenta eficaz para a

compreensão e adoção de procedimentos e práticas que sejam sustentáveis, com o objetivo de

melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. (SILVA; MOREJON; LESS, 2014).
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Segundo o (QUAL É…, 2018), uma pesquisa realizada pelo Sistema Nacional de

Informações sobre Saneamento (SNIS) divulgado em janeiro de 2017, com dados referentes a

2015, destacou a realidade sobre os serviços de saneamento em relação ao abastecimento de

água potável e esgotamento sanitário. Em 2007, em relação ao abastecimento de água potável

(fornecimento hídrico encanado), 80,9% da população tinha acesso, e em 2015, houve um

aumento de 2,4%, passando para 83,3% o acesso a esse serviço. Esse acesso é realizado por

meio de cisternas, rios e açudes, porém os dados mostram apenas em relação à água encanada

que chega às residências. De acordo com o SNIS o acesso à coleta de esgoto é de 50,3%,

representado que mais de 100 milhões de cidadãos precisam lidar de forma alternativa com os

despejos, sendo eles em fossas e descarte direto nos rios. O tratamento de esgoto passou de

32,5%, em 2007, para 42,7%, em 2015. Com bases no dados no SNIS o Instituto Trata Brasil

publicou um Ranking do Saneamento das 100 maiores cidades (2015), mostrando os melhores

e piores índices de acesso ao saneamento, com três capitais entre elas Manaus, Macapá e

Porto Velho nos piores índices, e em contrapartida Curitiba, São Paulo e Porto Alegre em uma

melhor colocação. No primeiro gráfico as piores colocação e no segundo gráfico as melhores

colocações no ranking. (QUAL É..., 2018).

Gráfico 6 - Piores índices de acesso ao saneamento básico

Fonte: Elaboração própria com os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento

(SNIS), 2015. https://www.childfundbrasil.org.br/blog/realidade-do-saneamento-basico-no-brasil/

https://www.childfundbrasil.org.br/blog/realidade-do-saneamento-basico-no-brasil/
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Gráfico 7 -  Melhores índices de acesso ao saneamento básico

Fonte: Elaboração própria com os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento

(SNIS), 2015.https://www.childfundbrasil.org.br/blog/realidade-do-saneamento-basico-no-brasil/.

De acordo com os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento

(2015), o acesso a esgotamento sanitário por regiões retrata a desigualdade social no Brasil,

mostrando que o saneamento é um grande desafio para os governos, necessitando da

intervenção do Estado em políticas para atender a população. (QUAL É..., 2018).
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Gráfico 8 - Esgoto tratado por regiões

Fonte: Elaboração própria com os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento

(SNIS), 2015. https://www.childfundbrasil.org.br/blog/realidade-do-saneamento-basico-no-brasil/

Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2008

demonstram que “quase 24 milhões de casas não possuem escoamento de esgoto, entre os 71

milhões de domicílios que existem no Brasil. Para 12 milhões de residências, falta coleta de

lixo e, em 10 milhões, não há distribuição de água.”(HELLER, 2020a) Nas áreas periféricas

em que se concentra a população mais pobre é que fica mais evidente a precariedade dos

serviços de saneamento. O Senado Notícias (2020b), publicou um quadro do Sistema

Nacional de Informações sobre o Saneamento mostrando o acesso dos brasileiros aos serviços

de saneamento entre os anos de 2010 e 2018. Em 2018, o número de pessoas que não tinha

acesso à coleta de esgoto era de 101 milhões de pessoas e atualmente o número é 100 milhões

de pessoas que ainda não têm acesso ao serviço de esgoto.

https://www.childfundbrasil.org.br/blog/realidade-do-saneamento-basico-no-brasil/
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Quadro 9 - Números de brasileiros sem acesso a saneamento básico

Fonte:https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/24/senado-aprova-novo-marco-legal-do-

saneamento-basico. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), 2020.

Segundo a matéria Domicílios…, (2021), em uma pesquisa feita pelo PNAD (Pesquisa

Nacional por Amostra de Domicílios) em 2019, foram levantadas informações sobre os

serviços de saneamento básico, como o abastecimento de água, existência de banheiro e

esgotamento sanitário, destino do lixo e energia elétrica. Esses serviços são essenciais para
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que a população brasileira tenha condições melhores de vida e de saúde. Em relação ao

abastecimento de água a pesquisa constatou que 85,5% dos domicílios têm acesso à rede geral

de distribuição como a fonte fundamental de abastecimento de água, tendo outras fontes como

poço profundo ou artesiano (7,1%); poço raso, freático ou cacimba (3,2%); fonte ou nascente

(2,1%) e outra forma (2,0%).

Gráfico 10 -  Abastecimento de água por regiões

Fonte:https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/21130-domicilios-brasileiros.html.

IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por

Amostra de Domicílios Contínua 2019. Nota: Domicílios particulares permanentes.

Na pesquisa sobre se moradias contavam com banheiro e esgotamento sanitário,

97,8% dos domicílios (70,8 milhões) tinham acesso a banheiro de uso exclusivo; e em 68,3%,

o escoamento do esgoto era realizado por uma rede geral ou fossa séptica que está ligada à

rede geral. Em relação aos banheiros de uso exclusivo na Região Norte era de 90,2%, na

Região Sul era de 99,8%. O acesso à rede de esgoto na Região Norte era de 27,4%, no

Nordeste era de 47,2%, no Sudeste era de 88,9%, no Sul de 68,7% e Centro-Oeste de 60,0%.

(DOMICÌLIOS…, 2021).

https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/21130-domicilios-brasileiros.html
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Gráfico 11-  Domicílio com rede geral e fossa séptica

Fonte:Fonte:https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/21130-domicilios-brasileiros.

html. IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por

Amostra de Domicílios Contínua 2019. Nota: Domicílios particulares permanentes.

A coleta direta de serviço de limpeza nos domicílios cresceu ao longo dos anos, sendo

que essa coleta passou de 82,7%, em 2016, para 84,4%, em 2019. As outras formas de coleta

de lixo são realizadas por coleta em caçamba 7,0%, a queima de lixo na propriedade 7,4% e

outro destino é de 1,2%. (DOMICÌLIOS…, 2021).

https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/21130-domicilios-brasileiros.html
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/21130-domicilios-brasileiros.html
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Gráfico 12 -  Destino dos lixos

Fonte:https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/21130-domicilios-brasileiros.html.

IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por

Amostra de Domicílios Contínua 2019. Nota: Domicílios particulares permanentes.

Segundo o site Senado Notícias, existe uma distribuição desigual da água e do

tratamento de esgoto no Brasil. O acesso à água potável no Norte é de 57,1%, já na em

relação à região Sudeste é de 91%. O acesso ao esgoto sanitário no Norte é baixo, sendo de

10,5 % em comparação com o da região Sudeste que é de 79%. (NOVO…, 2020).

https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/21130-domicilios-brasileiros.html
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Gráfico 13 - Saneamento básico por regiões em 2020

Fonte: Elaboração própria com os dados do Senado Notícias, 2020.

https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2020/06/novo-marco-legal-do-saneamento-basico-aguard

a-sancao-presidencial.

Os serviços de saneamento básico se constituem em uma meta social para o país,

sendo que suas ações são cruciais para proteção do meio ambiente e para a vida humana. Com

base nessa visão é importante ressaltar a importância do planejamento em políticas públicas,

pois o acesso ao saneamento básico é uma política pública, devendo ser vista e praticada

como uma decisão de política social, e não sendo vista apenas como produto técnico. O

processo de políticas públicas de saneamento básico pode ser entendido em dois níveis, sendo

eles a formulação e a implementação da política. O Estado irá criar as leis,metas, ações,

processo de fiscalização, um plano e um modelo a ser adotado em cada localidade, fazendo

com que as fases dessa política tenha interface setorial, tendo uma integração de políticas,

com o objetivo que impulsione mudanças de estratégias,de destinação de recursos, de

estruturação organizacional e burocrática. (MORAES, 2009)

O significado do conceito de intersetorialidade está contemplado como um
dos princípios arrolados no texto legal, que remete à articulação da política
de saneamento “com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de
habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental,
de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a
melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator
determinante”. (BRITO et al., 2012, p. 73)

A intersetorialidade passa por obstáculos para sua realização, pois vai depender das

trajetórias, segundo Pierson (2004 apud BRITTO et al., 2012), todas as escolhas anteriores
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têm peso importante para que sejam feitas as escolhas futuras. Tais escolhas são influenciadas

pela estrutura da política, pelas questões de distribuição de recursos, alianças e processos

burocráticos, sendo importante ressaltar as configurações produzidas historicamente. No

Brasil, o setor de saneamento é caracterizado por uma certa inércia institucional. A inércia

institucional do setor, fruto de um acúmulo de negligências relativas às decisões, traz

implicações negativas, causando um impedimento de absorver as mudanças do quadro

político-institucional do país. (BRITTO et al., 2012)

A prática da intersetorialidade na política pública de saneamento brasileira
pode ser a introdução de um conceito com potencialidade para elevar a
eficácia e a efetividade do setor, na direção de soluções mais inclusivas e que
se sustentem ao longo do tempo. Esse conceito indica que a universalização
do acesso, orientada por princípios de justiça social, não se restringe à
aplicação de mais recursos financeiros, e da forma como vêm sendo
alocados, ainda presa de condutas clientelísticas, de práticas pontuais e do
uso excessivo de emendas parlamentares. O papel do governo federal
impõe-se determinante para que a conquista na dimensão da normatividade
do setor tenha rebatimento efetivo na esfera da política e da gestão dos
serviços de saneamento básico no Brasil. (BRITTO et al., 2012, p. 80)
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5 NOVO MARCO REGULATÓRIO DE SANEAMENTO

O Projeto de Lei n° 4.162/2019 (BRASIL,2019b) da Câmara dos Deputados gerou a

Lei nº 14.026/2020 (BRASIL,2020b), que determina as novas regras do novo marco

regulatório de saneamento básico. O objetivo é que os serviços de saneamento sejam

universalizados até 2033, tendo como três pilares o investimento, a concorrência e a

regulação. (HELLER,2020a) Segundo as autoras Gonçalves e Silva (2020), o novo marco

regulatório não é precisamente uma nova regulação, mas sim alterações importantes do marco

legal da Política Nacional de Saneamento, a Lei 11.445/2007(BRASIL, 2020a). O novo marco

legal foi elaborado no início do governo do Presidente Jair Bolsonaro, tendo sido

apresentado pelo Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), sob o projeto Lei nº 3.261/2019

(BRASIL, 2019a), sendo aprovado na Câmara dos Deputados. Segundo o Prof. Heinen(2020),

o novo marco legal altera duas leis principais e outras leis correlatas, sendo as duas leis

principais voltadas para a alteração do marco legal de saneamento de 2007, a Lei nº

11.445/2007, e a Lei nº 9.984/2000, que agora é atribuída a Agência Nacional de Águas e

Saneamento Básico (ANA). No art. 1º da Lei nº 14.026/ 2020 (BRASIL, 2020b), vem

estabelecendo as alterações atribuídas ao saneamento básico.

a) Art. 1.

Art. 1º Esta Lei atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº
9.984, de 17 de julho de 2000 , para atribuir à Agência Nacional de Águas e
Saneamento Básico (ANA) competência para instituir normas de referência
para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico, a Lei nº
10.768, de 19 de novembro de 2003 , para alterar o nome e as atribuições do
cargo de Especialista em Recursos Hídricos, a Lei nº 11.107, de 6 de abril de
2005 , para vedar a prestação por contrato de programa dos serviços públicos
de que trata o art. 175 da Constituição Federal , a Lei nº 11.445, de 5 de
janeiro de 2007 , para aprimorar as condições estruturais do saneamento
básico no País, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 , para tratar de prazos
para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, a Lei nº
13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole), para estender seu
âmbito de aplicação a unidades regionais, e a Lei nº 13.529, de 4 de
dezembro de 2017 , para autorizar a União a participar de fundo com a
finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados.

A Lei de Saneamento Básico tinha como meta universalizar os serviços até 2030,

porém o marco regulatório de 2007 não teve uma efetiva universalização. O novo marco visa

uma maior participação das empresas privadas no atendimento aos serviços de saneamento.
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As novas regras podem facilitar a privatização de companhias criadas pelo Estado para o

atendimento de serviços públicos à população. As principais propostas do novo marco

regulatório são:

- Iniciativa Privada;

- Acesso ao Saneamento e a água potável;

- Licitação Obrigatória;

- Fim dos lixões;

- Mudanças de normas para Agência Nacional de Água (ANA), responsável por apresentar

qualidade e eficiência na prestação dos serviços.

A nova lei muda as regras do saneamento com o objetivo de que sejam cumpridas as

metas que foram estabelecidas no marco regulatório de 2007 e implementando novos

princípios para que a população tenha acesso aos serviços de saneamento. De acordo com

Carboni e Maia (2020), com a publicação de um infográfico do relatório do senador Tasso

Jereissati (PSDB-CE), demonstra quais são as principais mudanças da nova lei de

Saneamento Básico. Porém, de acordo com algumas análises, é bem provável que não se

tenha uma efetiva universalização dos serviços de saneamento, aprofundando ainda mais a

desigualdade de acesso a serviços básicos.
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Gráfico 14 - Novas regras nos serviços de saneamento básico

Fonte:https://www.poder360.com.br/economia/novo-marco-legal-do-saneamento-entenda-projeto-que-

sera-votado-nesta-4/Relatório do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) para o PL 4.162 de 2019
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O site Senado Notícias, publicou uma matéria que explica as principais mudanças com

o novo marco regulatório de saneamento básico. De acordo com o marco regulatório de 2007

as cidades fazem acordos diretos com as empresas estaduais de água e esgoto, através do

contrato de programa, sendo que nesses contratos eram estabelecidas as regras de prestação e

tarifação, permitindo que as estatais assumissem os serviços sem a necessidade de

concorrência. No novo marco regulatório de saneamento básico esse modelo foi extinguido,

os contratos agora serão de concessão a empresas privadas que forem assumir a estatal,

tornando obrigatória a licitação entre as empresas públicas e privadas. Segundo Léo Heller:

´´O que a lei faz é colocar as empresas públicas estaduais no mesmo patamar das empresas

privadas, tirando qualquer tipo de privilégio ou monopólio das empresas públicas``

(HELLER, 2020b) O novo marco estabeleceu que os contratos de programa que já estão em

vigor serão mantidos até março de 2022, podendo ser prorrogados por 30 anos, porém devem

comprovar viabilidade econômico-financeira, ou seja, as empresas que firmaram o contrato de

programa necessitam apresentar que conseguem se manter por conta própria através de

cobrança de tarifas e contratação de dívida. (SENADO..., 2020)

Os contratos em vigor devem se comprometer com metas de universalização

estabelecidas pelo novo marco, de que até o fim de 2033 devem dar cobertura de 99% de

fornecimento de água potável e de 90% para coleta e tratamento de esgoto. As porcentagens

estabelecidas devem ser calculadas de acordo com a população da área atendida no país. As

metas a serem cumpridas devem abranger as questões de não interrupção dos serviços,

redução de perdas e melhoria nos procedimentos de tratamento. Caso não esteja seguindo as

normas para a universalização desses serviços poderão sofrer sanções do órgão regulador

federal, a Agência Nacional de Águas (ANA), sendo impedido de distribuir lucros e

dividendos, considerando que as empresas periodicamente deverão comprovar o andamento

dos procedimentos. (SENADO..., 2020)

Os municípios pequenos do interior não detém muitos recursos, não tendo a cobertura

de saneamento das grandes cidades, por esse motivo as grandes cidades que estejam sendo

atendidas pela mesma empresa na região ajudam no financiamento com a expansão dos

serviços para os municípios menores, que estejam mais afastados e nas periferias. Esse

modelo de atuação tem seu funcionamento como um subsídio cruzado. No novo projeto de lei

esse modelo funcionará como a junção dos estados que compunham grupos ou blocos de

municípios, fazendo o processo de contratação dos serviços de forma coletiva. Os Municípios

de um mesmo bloco não necessitam ser vizinhos, porém o bloco é uma autarquia
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intermunicipal, não podendo firmar contrato com estatais nem subdelegar o serviço sem

licitação. A participação desse bloco é de forma voluntária, pois a cidade tem a liberdade por

não optar ingressar no bloco acordado, fazendo o processo de licitação sozinho. (SENADO...,

2020).

As famílias que estejam em condições de baixa renda poderão receber na forma de

auxílio descontos na tarifa, para que tenham condições de cobrir os custos suprimentos dos

serviços de saneamento, tendo a possibilidade de ter gratuidade na conexão à rede de esgoto.

Em relação aos fins de lixões a céu aberto foram estendidos os prazos, com base na Lei

12.305\2010 de Política Nacional de Resíduos Sólidos, para que as cidades consigam encerrar

os lixões a céu aberto. O prazo de finalização vai do ano  de 2021, que era até 2018, para

capitais e suas regiões metropolitanas, até o ano de 2024, que era até 2021, aos municípios

que contemplem menos de 50 mil habitantes. (SENADO..., 2020).

A Agência Nacional de Águas tem o papel de regulamentar o saneamento básico,

porém não está sendo eliminado o papel das agências reguladoras de água locais. Os planos

de saneamento básico vão ser implementados pelos municípios e blocos de municípios, que

através da União poderão ter acesso de apoio técnico e de ajuda financeira para cumprir as

metas. Haverá uma série de regras em relação ao apoio, sendo eles adesão ao sistema de

prestação regionalizada, concessão ou licitação da prestação dos serviços, podendo ter

substituição dos contratos em vigor. (SENADO..., 2020).

O projeto de lei do novo marco de saneamento torna ilimitada a atuação da União em

fundos de apoio, em relação à estruturação de parcerias público-privadas (PPPs), o objetivo é

facilitar a modalidade para os estados e municípios. Atualmente a ajuda financeira federal

nesses fundos tem o limite de R$ 180 milhões de reais. No objetivo para que se tenha uma

melhora na articulação institucional entre os órgãos federais que tem atuaçao no setor, será

necessario criar um Comitê Interministerial de Saneamento Básico (Cisab), com atuaçao de

colegiado,tendo no comando a presidência do Ministério do Desenvolvimento Regional, o

proposito é de garantir que haja uma implementação da política federal de saneamento básico,

para que possa estruturar e fazer a destinação dos recursos financeiros. (SENADO..., 2020).

Em relação às tarifas foram definidas que os municípios e  o Distrito Federal deverão

cobrar tarifas em referência aos serviços de limpeza urbana, tais como corte de árvores,

varrição de ruas e limpeza nos suporte de drenagem de água da chuva, sendo que esses

serviços poderão ser integrados às concessões. No período de um ano após aprovação da lei,

se não fizerem as cobranças serão consideradas renúncia de receita, tendo que apresentar o

impacto orçamentário. (SENADO..., 2020). O Estado tem o papel de prover os serviços
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básicos para a sociedade, tendo modelos que vão influenciar as ações em relação à sociedade.

Segundo Hirsch (1996), a noção de Estado Provedor, do Bem-Estar Social,
dá lugar ao Estado Competência, ou competitivo, que privilegia a regulação
da relação capital-trabalho e limita a ação direta do Estado no campo social.
Essa noção vincula-se à visão liberal clássica, na qual a liberdade ou as
condições de vida dependem das capacidades individuais. Na visão
neoliberal, o mercado é capaz de oferecer as condições para que os próprios
indivíduos conquistem a sua condição de vida. Daí surge a noção de
produtividade individual, competitividade entre cidades, competitividade do
Estado. Dessa forma, o espaço público, coletivo, esvai-se, dando lugar ao
indivíduo, ao privado, ao mercado. (MORAES, 2009, p. 35).
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6 IMPLICAÇÕES NA UNIVERSALIZAÇÃO E NO SANEAMENTO BÁSICO NO

PAÍS

Os processos de utilização das tecnologias de saneamento básico na área rural e

urbana se mostram preocupantes, devido a sua falta de eficiência para que tenha a preservação

do meio ambiente e a promoção da qualidade de vida. A ineficiência para que não haja

universalização dos serviços é devido a falta de capacitação, conhecimentos específicos na

área ambiental, sendo agravado pela falta da disseminação dos resultados de pesquisas para

que se tenha conhecimentos sobre os problemas ambientais e outros problemas que afetam a

universalização do saneamento básico. A precariedade dos serviços de saneamento básico é

agravado devido a falta de conhecimentos básicos para o tratamento dos afluentes,

efluentes e a correta destinação dos resíduos sólidos. As dificuldades para que haja uma

universalização do saneamento básico para toda população, é devido também ao não

cumprimento das metas. (SILVA; MOREJON; LESS, 2014)

Apesar da criação do Plano Nacional de Saneamento Básico, há uma grande
dificuldade dos governos em colocar em prática o que foi estabelecido por
lei, seja por falta de capacitação dos muitos atores envolvidos, excesso de
burocracias no setor público, não cumprimento de metas por parte dos
governos, desvios de recursos, até a ausência da comunidade na participação
dos planos e cobrança nas execuções dos mesmos. Esses entraves tornam as
metas dos planos do governo sem perspectivas de se concretizarem.
(RESENDE; FERREIRA; FERNANDES, 2018, p. 143)

Um ponto que também implica no impedimento da universalização dos serviços são as

novas regras do novo marco regulatório, como a obrigatoriedade de fazer licitação para

contratação dos serviços, fazendo com que as empresas privadas e públicas disputem pela

contratação dos serviços. Um ponto de preocupação destacado pela Associação de Engenharia

Ambiental e Sanitária, é de que as empresas privadas atuem apenas em municípios

superavitários, deixando para as prefeituras os lugares menos atrativos financeiramente.

(PRINCIPAIS..., 2019)

Segundo Heller (2020a) é contrário ao novo marco regulatório, afirmando que uma

das consequência é a desigualdade de acesso aos serviços de saneamento básico, pois não se

tem garantia do provimento de água e esgoto como um direito humano, sendo omisso em

relação à definição de tarifas. De acordo com o pesquisador Heller (2020a), os problemas da

privatização de companhias estatais são: “o aumento de tarifas, a falta de interesse das

empresas em atender municípios longínquos e a transferência maciça de recursos públicos
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para as companhias.” (HELLER, 2020a). No Brasil, 94% dos serviços de saneamento vem

das estatais e 6% das empresas privadas. As novas regras para que se tenha um investimento

na prestação de serviços de saneamento prevê que será necessário movimentar de R$ 500

bilhões a R$ 700 bilhões de reais, montante que as empresas privadas deverão investir.O

pesquisador Heller (2020a), acredita que a política pública é necessária para que se tenha o

andamento dos serviços públicos, afirmando que:

A racionalidade que eles usavam para defender o projeto era tão tosca, na
minha opinião, que eles falavam assim: “Olha, a Lei 11.445, que é a que está
sendo principalmente alterada, foi aprovada em 2007, hoje nós temos 100
milhões de pessoas sem acesso a esgoto, portanto a lei errou. O modelo
implantado pela lei errou porque nós continuamos a ter muitas pessoas sem
esgoto. E essa lei é muito estatista, e ela errou na dose do estatismo, então a
saída é privatizar”. É um argumento, ao meu ver, frágil, porque o que faz
aumentar o acesso ao serviço não é uma lei, é uma política pública. Lei não é
uma política pública. (HELLER, 2020a).

De acordo com Heller (2020b), o processo de licitação do novo marco para a

administração dos sistemas de água e serviços de distribuição de água, podem tornar o acesso

desses serviços ainda mais desiguais no país. Em comparação com os serviços de saneamento

de outros países que foram privatizados, pode se observar que estão voltando a ser de controle

estatal, mostrando que não teve um funcionamento esperado. (HELLER, 2020c). O novo

Projeto de Lei 4.162/2019 de saneamento básico está seguindo um modelo de defensores de

uma política econômica neoliberal, que visa o afastamento do Estado na prestação de serviços

básicos no país. De acordo com Antonio Junior e Melo(2020), em uma pesquisa no jornal Le

Monde, se percebe que as tomadas de decisões do país estão sendo baseadas em teorias de

arcabouço institucional neoliberal e a teoria convencional, teorias que estão quase em

extinção, mas que tem grande potencial de emperrar o desenvolvimento do país. Segundo Léo

Heller: ´´Universalizar o saneamento supõe uma política pública forte, uma presença do

Estado muito marcante, porque nada ocorrerá na área de saneamento sem o Estado

presente``.(HELLER, 2020b)

A universalização se dá através de políticas públicas estando ligado às questões de

financiamento, regulação, planejamento e da participação dos cidadãos, sendo que já tem o

Plansab editado em 2013, afirma Heller(2020b). O acesso aos serviços de saneamento é um

direito humano universal, pois são serviços básicos para a subsistência da sociedade, como o

próprio nome diz, “básico”. Segundo Léo Heller: “As leis já estão aí e existe um marco

regulatório suficiente para assegurar a universalização. O que precisa é de políticas públicas”.

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/600404-os-potenciais-e-riscos-do-novo-marco-do-saneamento
http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/582354-saneamento-basico-concorrencia-e-competitividade-nao-coadunam-com-cooperacao-entrevista-especial-com-ana-lucia-britto
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(HELLER, 2020b)

Devido a crise sanitária agravada pelo covid-19, tornou mais evidente as

desigualdades sociais e o acesso desigual aos serviços de saneamento básicos aos cidadãos

brasileiros, principalmente o acesso à água, pois a higiene é fundamental para a contenção da

pandemia, e a população necessita que o Estado provenha esse serviço. Em meio ao

enfrentamento da população à pandemia, Léo Heller afirma, que “a pandemia não é

democrática e não afeta a todos de forma equivalente”. (HELLER, 2020b).

O que tem ocorrido é que as políticas, em vez de enfrentar, acabam
ignorando essa desigualdade. Quando a política é neutra nesse
enfrentamento, ela não diminui ou mantém, mas aumenta o problema. Uma
política necessária seria reconhecer essas pessoas excluídas dos serviços não
só do saneamento, mas de boa moradia, atenção à saúde, renda e
alimentação. O saneamento é uma camada a mais em várias camadas de
vulnerabilidade. (HELLER, 2019a)

De acordo com Heller (2020b), as pessoas que estão mais vulneráveis são aquelas que

vivem em em assentamentos informais, vilas, favelas, cidades pequenas, na zona rural,

pessoas em situação de rua, prisões, asilos que não tenham muitos recursos, todas estão

sujeitas a não terem acesso à água, necessitando do Estado, principalmente em momento de

altas taxas de desemprego, riscos de adoecer, comércios fechados e uma elevação dos preços

em bens de consumo. A falta de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de

resíduos sólidos ,limpeza urbana e drenagem de águas fluviais, pode resultar em doenças,

como diarreia ,doenças parasitárias, zika, dengue, e chikungunya, entre outras doenças que

ficam mais evidente nas regiões onde não se tem o acesso adequado dos serviços de

saneamento. (HELLER, 2020b). Se no país ainda existem crianças morrendo em decorrência

de diarréia, se compreende que é essencial que haja investimentos no setor de saneamento

básico, em especial no abastecimento de água de qualidade. (QUEIROZ FILHO, 2011).

Segundo Rosemberg e Pinto (1995 apud GONÇALVES; SILVA, 2020, p. 83), existe uma

relação entre o acesso de saneamento básico e os recursos que são investidos em relação ao

mercado.

Esta desigualdade social não constitui apenas mais uma das
consequências da lógica perversa de o investimento público brasileiro
ser tanto menor quanto mais pobre for a população, mas também do
impacto no valor do solo urbano decorrente do fornecimento de
infra-estrutura urbana que gera, por sua vez, um emperramento das
populações pobres para solos urbanos mais baratos.

http://www.ihu.unisinos.br/598680-politicas-publicas-para-cidadaos-em-situacao-de-rua-sao-um-castelo-de-areia-entrevista-especial-com-igor-rodrigues
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/596528-brasil-a-beira-do-apartheid-hidrico
http://www.ihu.unisinos.br/186-noticias/noticias-2017/572032-no-brasil-45-da-populacao-ainda-nao-tem-acesso-a-servico-adequado-de-esgoto-sanitario
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/575765-2018-lixoes-e-aterros-controlados-uma-realidade-ainda-gritante-no-brasil
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/575765-2018-lixoes-e-aterros-controlados-uma-realidade-ainda-gritante-no-brasil
http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/560527-ha-30-anos-sem-erradicar-a-dengue-brasil-enfrenta-epidemia-de-chikungunya-e-zika-virus-entrevista-especial-com-rivaldo-venancio-da-cunha
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O estabelecimento de diretrizes nacionais no novo marco regulatório foram passadas à

Agência Nacional de Águas - ANA, para que haja uma regulamentação de como os serviços

são executados, porém se tem uma preocupação de haja muito poder sobre a ANA, dando

liberdade de vetar recursos federal para as agências reguladoras que não esteja de acordo

como as diretrizes. As mudanças geram dúvidas sobre a Constitucionalidade das mudanças do

projeto lei, pois pode haver insegurança jurídica para que os investidores privados atuem.

(HELLER, 2020b).

A lei permite um cenário de expansão da atuação das empresas privadas em
água e esgoto, mas resíduos e drenagens foram deixados de lado nessa
lógica. Na vida real, pode ser que essa expansão nem se dê, por conta da
instabilidade jurídica e porque o Brasil vive e viverá mais fortemente uma
crise econômica, a qual resultará na dificuldade de as pessoas pagarem as
tarifas. Além disso, poderá aumentar a inadimplência e as empresas não
terão espaço para aumento de tarifas, portanto o futuro está incerto, inclusive
sobre a viabilidade de expansão da atuação privada como antecipado pelos
promotores da lei. (HELLER, 2020b).

De acordo com Heller (2020b), existem as regiões que são as que têm os melhores e

piores índices de acesso ao saneamento, com base nos gráficos e nas informações apontados

no trabalho em relação aos serviços de saneamento básico, demonstra que nas regiões Sul e

Sudeste têm melhores índices, enquanto que no Norte e Nordeste os piores índices, tendo o

Centro-Oeste em uma situação intermediária. Existe uma grande diferença de acesso ao

serviço de saneamento na área urbana e rural e municípios de grande e pequeno porte, sendo

que no Norte e no Nordeste onde tem os piores índices estão os municípios pequenos, as

periferias das cidades de grande porte e na área rural. Se por um lado a lei determina que a

população tem que ter acesso a serviços básicos se entende que é um direito humano o acesso,

e se não é cumprido esse serviço, o Estado está sendo omisso e está violando um direito

humano. (HELLER, 2020b)

Ora, se os direitos sociais são vinculados à realização de políticas públicas
por parte do Estado, a violação desses direitos representa omissão do poder
público, principalmente quando a reserva do possível não é praticada para
determinado serviço que se enquadra como mínimo existencial.
(CARCARA; SILVA; MOITA NETO, p. 495, 2019).

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/579754-agencia-nacional-de-aguas-ana-disponibiliza-nova-plataforma-de-dados-abertos-sobre-recursos-hidricos
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/587674-a-mercantilizacao-da-agua-na-amazonia
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/587674-a-mercantilizacao-da-agua-na-amazonia
http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/588623-se-o-governo-quiser-resolver-os-problemas-do-nordeste-tera-que-enfrentar-a-industria-da-seca-entrevista-especial-com-joao-abner-guimaraes-junior
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CARCARA,+MARIA+DO+SOCORRO+MONTEIRO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SILVA,+ELAINE+APARECIDA+DA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MOITA+NETO,+JOSE+MACHADO
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Destacam-se como fatores de impedimento para a universalização do saneamento: os

problemas de caráter técnico e financeiro; às empresas privadas de serviços de saneamento e

sua falta de integração com uma visão do saneamento como política pública. Outros pontos

que também dificultam são a falta de planejamento, carência de investimento e a ausência de

uma gestão adequada das companhias.

O que chama a atenção na trajetória do saneamento no Brasil é a
descontinuidade das políticas públicas. Cada governo altera o que fez o
anterior. Se tivesse havido uma política mais contínua, desde os anos 1970,
tenho certeza que os índices seriam melhores. Também tem havido muita
descontinuidade de financiamento público. No Brasil, o financiamento
federal para saneamento é ainda essencial, e isso ocorre tanto por
empréstimos que vêm via fundo de garantia quanto pelos recursos
orçamentários ou “não onerosos”. O que preocupa são os critérios de
alocação desses recursos. Hoje eles viraram sinônimos de emendas
parlamentares, que são uma soma dos olhares particulares de cada deputado
e senador. Isso é muito problemático e não traz uma visão de planejamento.
(HELLER, 2019a)

Em relação aos custos dos programas para efetividade e universalidade do saneamento

os autores (LUDWIG et al., 1999) afirmam que:

Em decorrência dos efeitos deletérios à saúde dos indivíduos e sobretudo,
das repercussões econômicas, vários programas têm sido dirigidos para o
controle das parasitoses intestinais em diferentes países, mas, infelizmente,
constata se um descompasso entre o êxito alcançado nos países mais
desenvolvidos e aquele verificado nas economias mais pobres. Além do
custo financeiro das medidas técnicas, a falta de projetos educativos com a
participação da comunidade dificultam a implementação das ações de
controle. (LUDWIG et al., 1999, p. 548)

Segundo Heller (2019b), não se tem uma garantia que os serviços de saneamento

básico serão universalizados, sendo que muitos países estão direcionando os seus serviços de

saneamento básicos na remunicipalização, que outrora privados, e naqueles países como Chile

e Reino Unido, onde foram considerados os serviços de privatização com sucessos, estão

sendo questionado a sua sustentabilidade e sua incapacidade de produzir justiça social.

Em todos os países se tem desafios e avanços para acesso ao saneamento, pois vai

depender de questões como sistemas mais estruturados, o porte do país e a cultura

organizacional. (HELLER, 2019a)

Há ainda uma importante reflexão sobre os estreitos limites da regulação em
fazer a prestação privada cumprir com objetivos sociais, em um serviço
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como o de saneamento, considerado um monopólio natural. Ou seja, faltam
evidências, em uma variedade de contextos políticos, socioeconômicos e
geográficos, de que a maciça substituição da prestação pública pela privada,
que resultará do PL, ensejará maior cobertura, trará mais recursos e maior
inclusão dos pobres, com dispêndios compatíveis com sua capacidade de
pagamento. (HELLER, 2019a)

Segundo o texto “A Política de saneamento básico no Brasil: discussão de uma

trajetória`` (SOUSA; COSTA, 2016), mostra uma visão diferente em relação a expansão dos

serviços, afirmando que não existe mais uma justificativa para que se tenha uma demora em

universalizar os serviços de saneamento, pois ao longo dos anos se teve um aumento de

recursos disponível em programas da União para o avanço do saneamento. Segundo Francisca

Adalgisa (2020 apud GONÇALVES; SILVA, 2020, p. 87), existe uma possível justificativa

para as mudanças no processo do novo marco regulatório:

O que a especialista Francisca Adalgisa (2020) aponta como possível
justificativa para esse processo é a tentativa da União isentar-se da
responsabilidade do saneamento básico, a partir do critério de funcionamento
autônomo do mercado, por competitividade e eficiência, que deverá por si
distribuir o serviço. Isso, segundo ela, reitera o caráter irreal da meta de
universalização do serviço até 2033, tendo em vista o comprovado aumento
da desigualdade da distribuição do serviço quando há privatização do setor,
já que acessa quem pode pagar as altas tarifas. Os desafios para a
universalização do saneamento básico são grandes e precisam ser
enfrentados. O “novo" marco regulatório, contudo, não traz soluções
concretas para torná-la uma realidade.

Segundo as autoras Gonçalves e Silva (2020), as mudanças com o novo marco

regulatório irão beneficiar as empresas privadas, já tendo grupos interessados em investir.

Segundo as autoras, uma pesquisa realizada pelo Instituto Mais Democracia, denominada

como “Quem são os proprietários do Saneamento?”, demonstra que existe uma centralidade

de interesse do capital financeiro para o setor de saneamento básico. Um ponto destacado

pelas autoras que demonstram o interesse para investir, é a matéria da Folha de São Paulo,

onde dizia que a: “Nova lei de saneamento anima fundos globais de investimento”.

(MARTÍNEZ-VARGAS, 2020), onde grupos da China e do Canadá, entre outros, estão

interessados em investir no setor de saneamento básico.

Apesar das críticas e preocupação, se tem posicionamentos favoráveis ao novo marco

da lei de saneamento básico, afirmando que a abertura para iniciativa privada vai impulsionar

a universalização do saneamento básico. Segundo a matéria “Principais Pautas do

Saneamento Básico” (PRINCIPAIS…, 2019), mostra que no setor privado a Associação
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Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon),

alerta sobre a necessidade de investimentos privados no saneamento, ressaltando que houve

contribuições com sucesso nos serviços de coleta de lixo, tratamento de esgoto e tarifas

coerente com a realidade da população brasileira e restringindo os mais carentes da tarifa

social. Em sua visão o governo é ineficiente para aplicar o investimento necessário, tendo a

necessidade de que haja competitividade para que se tenha investimentos no setor. Afirmando

que caso não haja alterações do marco regulatório não será possível ter desenvolvimento no

setor, tendo a possibilidade de muitas regiões continuarem engessadas nos serviços de

saneamento básico. Nessa mesma matéria foi apresentada a visão do economista Vitor Wilher

defendida por outros economistas, de que é necessário que haja o uso de parcerias e não a

integralidade do setor em prol do interesse privado. “Na situação a que chegamos, porém, é

meio irrelevante discutir se o Estado brasileiro deveria ou não cuidar dessas áreas. Porque o

fato é que o Estado não tem mais recursos para isso”. (PRINCIPAIS..., 2019).

Segundo Bolini (2020) com a matéria ´´Cinco Motivos para Defender o Marco Legal

do Saneamento``, o novo marco legal pode trazer avanços necessários para o país,

proporcionando cumprimento das metas, fim dos lixões, as cidades poderam ter 100% de

cobertura de saneamento, a possibilidade de privatização de empresas estatais ineficientes de

água e esgoto e garantia dos serviços para aqueles que estão invisíveis na sociedade perante o

Poder Público. O primeiro motivo é que o Brasil está muito atrasado em saneamento, o

segundo é de as empresas privadas têm pouca participação no setor, o terceiro é de que as

empresas estatais de água e esgoto fracassaram, o quarto é que existe um grande potencial de

geração de emprego e quinto existem evidências empíricas da importância do setor privado.

Segundo Bolini (2020), o primeiro motivo é que ainda existem 100 milhões de pessoas

sem coleta de esgoto e mais de 35 milhões de brasileiros sem água encanada. Se fizer uma

comparação com outros países similares como Jordânia, Marrocos, México entre outros, o

Brasil tem o pior índice de cobertura de serviços de saneamento para a população. O resultado

desta falta de cobertura de saneamento nas regiões, têm como consequência a morte de 3 mil

crianças com diarreia todos os anos, sendo 12 mil pessoas adultas. Devido a falta de acesso a

condições básicas de higiene, muitas pessoas ficam doentes necessitando faltar no trabalho,

no país em 2013, foram registrado que 15 milhões pessoas precisaram se afastar por causa de

vômito ou diarreia, sendo 391 mil pessoas hospitalizadas, custando somente ao SUS R$125

milhões de reais. Caso não haja mudanças, pode ocorrer que nos próximos 15 anos, mais de

255 mil pessoas possam morrer devido às doenças causadas pela falta dos serviços de

saneamento básico para a população.
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Segundo Bolini (2020), o segundo motivo é que o Brasil tem 6% dos serviços de

saneamento prestadas pelas empresas privadas, tendo no país mais de 50% da população sem

coleta de esgoto, se for comparar por exemplo com o Chile, a população tem acesso de 99%

dos serviços de saneamento de água e esgoto, tendo o setor representado por 94% das

empresas privadas. Em relação ao investimento, o setor privado investe 3,8 vezes a mais em

comparação com as empresas estatais do setor.

Até mesmo a nota de avaliação da prestação de serviços nas prefeituras é
10% maior quando a empresa de saneamento básico é privada.Entretanto,
pelo fato de a legislação permitir a contratação de empresas estatais
municipais sem licitação aberta com empresas privadas, prevalecem
empresas públicas como as principais prestadoras de serviço – via de regra
usadas como cabides de emprego e moeda de troca na política. (BOLINI,
2020)

Segundo Bolini(2020), o terceiro motivo é que as empresas estatais no Brasil representam

94%, atualmente no país, temos 300 mil km em tubulações da rede de esgoto, sendo que a

meta prevista é de que seja de 605 mil km, porém os investimento não são o suficiente

podendo atingir em 2033 apenas 475 mil km. Pensando por esses dados, a meta só

conseguiria ser atingida em 2050. A ineficiência das empresas estatais no país causa atraso e

consequentemente vai resultar em aumento das tarifas. Esse aumento entre 2014 e 2017,

mostram que o aumento da tarifa subiu 30,7% e os investimentos caíram 3%, tendo também

um resultado de aumento de perdas de água.

Segundo Bolini (2020), o quarto motivo é de que as novas medidas do marco regulatório

podem impulsionar a economia em meio a pandemia, tendo um efeito positivo sobre geração

de emprego no Brasil.

De acordo com o Instituto Trata Brasil, entre 2005 e 2015, o Brasil investiu
cerca de R$9,2 bilhões por ano na expansão das redes de água e esgoto,
sustentando quase 142 mil empregos anuais. Já as operações comuns de
saneamento geraram um total de 340 mil empregos. Entretanto, para além
dos empregos diretos, é preciso olhar também para os efeitos indiretos do
saneamento sobre toda força de trabalho: com menos doenças associadas à
falta de higiene, a expectativa de ganho de produtividade de 2015 a 2035
pode chegar a mais de R$4 bilhões por ano, em média. (BOLINI, 2020).

Segundo Bolini (2020), o quinto motivo é de que a privatização pode ser a salvação para

a população, pois na Argentina teve ótimos resultados. Segundo Sebastian Galiani (2003 apud

BOLINI, 2020), na década de 1990 na Argentina houve a privatização de companhias

municipais resultando em mais investimentos, melhor qualidade e eficiências dos serviços de
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saneamento básico. O efeito dessa privatização mostrou que a mortalidade infantil caiu 8%,

tendo beneficiado em especial a população em áreas mais pobres do país.

Segundo Abreu (2017) em uma pesquisa realizada em 2017, pela Confederação Nacional

da Indústria (CNI) mostra que os países que são mais eficientes em serviços de saneamento

básico são os de participação com as companhias privadas. Os países são a Alemanha,

Inglaterra e Chile, tendo uma diversidade de realidade. Apesar das diferenças se é defendido

que haja três pontos essenciais para um bom funcionamento do setor de saneamento, sendo o

planejamento, regulação e a gestão. No quadro abaixo a CNI mostra a diferença do

saneamento do Chile e do Brasil em com a atuação das companhias estatais e privadas em

2017.
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Gráfico 15 - Eficiência do saneamento básico entre Brasil e Chile

Fonte:https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/infraestrutura/paises-eficientes-em-saneamento

-basico-tem-ampla-participacao-de-companhias-privadas-mostra-estudo-da-cni/.Confederação da

Indústria (CNI), 2017.

Segundo a pesquisa do CNI demonstram que os investimentos dos serviços de

saneamento podem ser atingidos apenas em 2052 se continuar seguindo o ritmo atual do

Brasil, sendo que seria preciso ter quase 20 anos para que seja cumprida a meta do Plano

Nacional de Saneamento Básico (Plansab) de universalização. Segundo Abreu (2017), em

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/infraestrutura/paises-eficientes-em-saneamento-basico-tem-ampla-participacao-de-companhias-privadas-mostra-estudo-da-cni/.Confedera%C3%A7%C3%A3o
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/infraestrutura/paises-eficientes-em-saneamento-basico-tem-ampla-participacao-de-companhias-privadas-mostra-estudo-da-cni/.Confedera%C3%A7%C3%A3o
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relação ao serviço de esgoto “a cobertura de serviços de esgoto no Brasil apresenta grande

defasagem na comparação com países com renda per capita equivalente ou até menor.”

Entre 2009 e 2013, conforme dados do Sistema Nacional de Informações
Sobre Saneamento (SNIS), a média brasileira de investimento no setor foi de
R$ 11,1 bilhões. Em 2014, a cifra chegou à ordem de R$ 12,2 bilhões,
enquanto, em 2015, estima-se que a fatia não tenha passado de R$ 8,5
bilhões, redução de mais de 30%. A título de comparação, a previsão do
Plansab para investimentos em 2014 era de R$ 26,8 bilhões, mais do que o
dobro do valor investido naquele ano. (ABREU, 2017).

De acordo com Abreu(2017) se tem também a visão de que o Brasil necessita importar

exemplos internacionais que tenha tido sucesso para que tenha melhores índices de

saneamento básico no Brasil. A pesquisa do CNI defende que existem seis pontos para que

haja um avanço dos serviços de saneamento básico no Brasil.

Melhoria do planejamento setorial tendo em vista os impactos da ausência da
prestação adequada do serviço; Revisão e modificação dos mecanismos de
financiamento atrelados a uma tributação mais racional e voltada a um setor
com elevadas externalidades positivas; Inovação na gestão das companhias
estaduais e municipais; Atualização legal que fortaleça garantias e segurança
jurídica, propiciando contratos mais robustos de maneira a mobilizar capital
público e privado por meio de concessões e Parcerias Público-Privadas;
Redução do risco regulatório com estruturação e fortalecimento institucional
das agências reguladoras; e Adequação das formas de contratação para
fomentar inovação, eficiência e estimular a cadeia produtiva. (ABREU,
2017).
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7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O trabalho foi construído com base em uma pesquisa bibliográfica, exploratória e

documental, fazendo um levantamento de diferentes fontes como artigo, livro, revista, e a

legislação, com o objetivo de entender o saneamento básico no Brasil e suas implicações. O

trabalho analisou o novo marco regulatório à luz das desigualdades regionais e dos problemas

que historicamente caracterizam o setor. Portanto, foram utilizadas diversas fontes de dados

para o levantamento da pesquisa, fazendo uso de fontes primárias e secundárias para melhor

compreender a dinâmica de organização dos serviços de saneamento no país. Segundo

Fonseca (2002 apud TUMELERO, 2021), na pesquisa documental se utiliza de diversas

fontes como ´´tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas,

filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de

televisão, etc.`` Na pesquisa bibliográfica está voltada para um material já elaborado como

livros e artigos que estejam trabalhando diretamente com o tema de saneamento básico. Na

pesquisa exploratória está voltada para uma fonte de dados bibliográficos e de entrevistas com

pessoas que tenham experiência na área de saneamento básico, sendo utilizado no trabalho

reportagens de entrevista com Léo Heller. Durante a construção do trabalho, os dados

levantados sobre o saneamento básico estão diretamente ligados à fonte de dados do SNIS

(Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento), fonte importante de disponibilização

de dados nacionais sobre o saneamento, utilizando se também de dados do IBGE (Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística), da ANA (Agência Nacional de Água), do Senado

Notícias, da Legislação, do PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), e do

FUNASA (Fundação Nacional de Saúde), sendo fontes utilizadas para obtenção de

informações de saneamento básico no país, principalmente através de gráficos, mostrando

visualmente os dados que foram coletados.
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8 CONCLUSÃO

A precariedade dos serviços de saneamento no meio rural e urbano é agravado

devido à falta de conhecimentos básicos para o tratamento dos afluentes, efluentes e a

correta destinação dos resíduos sólidos. Segundo os autores (SOUSA; COSTA, 2016), não

existe mais uma justificativa para que se tenha uma demora em universalizar os serviços de

saneamento, pois ao longo dos anos se teve um aumento de recursos disponíveis em

programas da União para o avanço do saneamento. Apesar dos avanços em acesso em

saneamento ainda existem muitas pessoas que não têm acesso aos serviços de saneamento,

estando expostas doenças principalmente em período de pandemia com uma crise sanitária.

Segundo Heller (2020b) o novo marco regulatório não garante que haverá uma

universalização dos serviços de saneamento básico, pelo contrário pode se ter um

aprofundamento das desigualdades de acesso aos serviços. Ainda existem 100 milhões de

pessoas sem acesso à coleta de esgoto e mais de 34 milhões de pessoas sem água tratada,

necessitando que esses serviços de saneamento sejam vistos como um direito humano para a

população. É necessário que todos os serviços de saneamento sejam universalizados, já que

podem trazer benefícios amplos para a população, pois suas ações têm impacto sobre a saúde

pública e bem-estar da população.

Em todo o processo para que se tenha a universalização dos serviços de saneamento

básico, compreende-se que o maior desafio do setor é elaborar políticas públicas, integradas

na garantia de direitos sociais estabelecidas na política social, pois segundo Fleury (1994 apud

MORAES, 2009) através das políticas sociais pode se atenuar os efeitos destrutivos da ordem

capitalista. A visão que se passa sobre as alterações com o novo marco regulatório é que está

havendo uma regressão de direitos sociais para a população, onde a meta de universalizar os

serviços de saneamento fica cada vez mais longe de ser alcançada.

Uma preocupação sobre as novas medidas é que as empresas privadas tenham interesse

em atuar apenas nas regiões superavitárias, deixando para as prefeituras os lugares menos

atrativos financeiramente. Em relação ao acesso ao saneamento no país por regiões, se

percebe que nas regiões Sul e Sudeste que têm melhores índices, enquanto que no Norte e

Nordeste os piores índices, tendo o Centro-Oeste em uma situação intermediária. É necessário

pensar nessas regiões as condições de saneamento na área urbana e na área rural, e na forma

como será atuação para que todos tenham acesso. Apesar das críticas, existem

posicionamentos de que a abertura para a iniciativa privada no setor pode impulsionar a

http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/588623-se-o-governo-quiser-resolver-os-problemas-do-nordeste-tera-que-enfrentar-a-industria-da-seca-entrevista-especial-com-joao-abner-guimaraes-junior
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universalização dos serviços, pois se considera que as empresas estatais de saneamento são

ineficientes e não conseguirão sozinhas. Segundo as autoras Gonçalves e Silva (2020), as

novas medidas têm efeitos diretos e negativos principalmente para a população que é

socialmente marginalizada, quando um serviço que é indispensável para a sociedade está

oscilando entre o público e o privado. Segundo Heller(2020b) as pessoas que vão estar mais

vulneráveis são aquelas que vivem em assentamentos informais, vilas, favelas, cidades

pequenas, na zona rural, pessoas em situação de rua, prisões e asilos que não tenham muitos

recursos.

O novo marco regulatório reforça uma lógica mercantilizada onde as empresas privadas

que irão se beneficiar. Em outros países se mostraram dificuldades para universalizar os

serviços sem o Estado voltando atrás com a sua forma de atuação. Quando se trata do

aumento das tarifas se tem a percepção que nem todos terão condições de pagar e ter acesso.

A lógica de regulação dos serviços de saneamento através das “mãos invisíveis do mercado”,

transfere a responsabilidade dos serviços e coloca a população como “cidadão-consumidor”, o

efeito que essa lógica traz é a responsabilidade da própria exclusão de acesso ao saneamento.

(GONÇALVES; SILVA, 2020).

Os serviços de saneamento básico são de grande importância na questão social. A falta

desses serviços é fruto da extrema desigualdade existente no país, impactando negativamente

a saúde pública, o meio ambiente e a economia do país. No Brasil houve grandes avanços em

políticas sociais, porém quando o assunto é os serviços de saneamento básico, a realidade nos

mostra que esse serviço está longe do ideal para a população. Constatou-se também que o

novo marco regulatório pode agravar os problemas do setor, ao insistir no modelo de

concessões privadas para organizar os serviços de saneamento no âmbito dos municípios,

tornando se um retrocesso se pensar que as novas medidas são para universalizar os serviços.

É necessário que haja mais empenho por parte dos governos no objetivo de universalizar os

serviços de saneamento para toda a população brasileira. A estrutura desse Sistema, quando

universalizado, tem a capacidade de trazer benefícios amplos para toda a população, por isso é

de extrema importância que se tenha mais investimento, desde que se tenha como objetivo a

universalização do acesso pela ótica de uma política pública.

http://www.ihu.unisinos.br/598680-politicas-publicas-para-cidadaos-em-situacao-de-rua-sao-um-castelo-de-areia-entrevista-especial-com-igor-rodrigues
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