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Saneamento Básico: Situação Atual e Obstáculos às Mudanças1 

 

Rubens Penha Cysne  

 

Dia 3 de junho de 2019 caiu por decurso de prazo a Medida Provisória 868/20118, que 

estabelecia um marco regulatório no setor de saneamento mais atrativo para a entrada 

de investimentos privados. A estimativa era que se conseguisse, dentro de alguns anos, 

uma elevação de investimentos no setor passando de algo da ordem de R$ 12 bilhões 

para um montante girando ao redor de R$ 60 bilhões ao ano, através de maior atração 

de poupanças privadas.  

 

O trabalho “Uma análise das condições de vida da população brasileira”, publicado pelo 

IBGE em 2018, mostra que aproximadamente 5,4 milhões de pessoas (ou 1,6 milhão 

de domicílios) convivem no Brasil com a ausência de banheiro (aqui incluindo sanitários 

ou instalações para banho) de uso exclusivo dos moradores.   

 
Ter um banheiro exclusivo é um passo importante, mas resolve apenas parte do 
problema. Da porta da casa para fora, surge o problema do sofrível saneamento básico 
no Brasil. Algo surpreendente para um país cujo governo possui receita bruta da ordem 
de 35% do que produz.  
 
São ruins e muito inferiores à média de países semelhantes os serviços nacionais de 
saneamento. Segundo a PNAD contínua do IBGE, divulgada dia esse mês, 8,9% dos 
domicílios brasileiros não contam com coleta direta de lixo. Adicionalmente, 
aproximadamente 11,7% não possuem abastecimento diário de água por rede geral. E 
33,7% não possuem esgotamento sanitário por rede geral ou fossa ligada à rede para 
escoamento de esgotos. 
 
São exatamente os mais jovens aqueles mais expostos à ausência de serviços de 
saneamento. É comum a visão, na cena brasileira, de crianças brincando sobre valas 
de esgoto a céu aberto. As doenças infectocontagiosas daí decorrentes são abundantes 
incluindo, mais recentemente, as arboviroses decorrentes da proliferação de mosquitos.  
 
A observação dos dados permite concluir que é gigantesco o retorno social do 
investimento em saneamento. Melhora na saúde pública, no desempenho escolar e 
redução do absenteísmo laboral devido a afastamento por razões de saúde são alguns 
dos ganhos diretos. Geração de empregos em um mutirão de saneamento poderia se 
incluir nos benefícios indiretos.  
 
A partir daí surgem indagações óbvias relativas à falta de investimentos públicos e 
privados suficientes, no setor, nas últimas décadas.  
 
Primeiro, na esfera pública, por que outras rubricas de gastos não são imediatamente 
reduzidas de forma a canalizar os recursos daí poupados para o saneamento? Segundo, 
na esfera privada, seria de se esperar que o elevadíssimo retorno social em saneamento 
gerasse também um retorno privado minimamente elevado. Suficiente para garantir a 
canalização de elevadas poupanças nacionais e internacionais para obras de 
saneamento. Porque isso não ocorre? 
 

                                                
1 Trabalho apresentado na reunião nº 2707 do Conselho Técnico da Confederação Nacional do 
Comércio, no dia 28 de Maio de 2019.   
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As duas indagações em conjunto sugerem que o modelo regulatório em vigor não 
funciona. Tem que ser modificado.  
 
Após a perda de validade da MP 868, o Congresso tomou a iniciativa com a 
apresentação de um novo projeto de lei para o setor (PL 3.189/2019), de autoria do 
deputado Fernando Monteiro (PP-PE). Um dos principais pontos da MP 868, entretanto, 
na consecução de atração de poupanças privadas, não foi considerado no PL: a 
substituição dos chamados “contratos de programa” (por meio dos quais os municípios 
contratam serviços de saneamento junto às respectivas companhias estaduais de água) 
por contratos de concessão abertos às ofertas do setor privado.  
 
Pela crucial importância do tema, cabe uma vigília cívica no acompanhamento das 
discussões. 
 
 
II - Arboviroses (Dengue, Zika e Chicungunya) e Saneamento Básico 
 
Além da preocupação comum ao dia a dia, também nos planejamentos de passeios, 
viagens ou férias escolares, os pais começam a ter que se acostumar a consultar não 
apenas os custos e facilidades de cada hotel ou resort, mas também o que diz o Informe 
Epidemiológico (publicado pela respectiva Secretaria de Saúde do estado) sobre os 
municípios a serem visitados. Quer-se ter a certeza de que, viajando, não se estará 
majorando significativamente a probabilidade de algum membro da família contrair uma 
das diversas arboviroses de plantão.  
  
A preocupação procede, tendo em vista que dados do IBGE [IBGE (2017)] mostram 
que, das 5570 prefeituras nacionais, 26,9% reportam endemia ou epidemia de dengue, 
17,2% de Chicungunya (chegando a 37,3% na região nordeste) e 14,6% de Zika.  
 
As consequências e os graus de sofrimento pessoal dos infectados diferem. A Zika, 
como se sabe, pode gerar problemas de microcefalia do feto quando adquirida pela mãe 
durante a gravidez. Ao mesmo tempo, é comum ouvir daqueles que já tiveram dengue 
e chicungunya (deixando de lado a imunidade adquirida) a hipérbole “prefiro ter 20 
dengues a uma única chicungunya”. As dores, nesse último caso, são descritas como 
extremamente desconfortáveis.  
 
A perda geral de bem-estar e produtividade daí decorrente se dão obviamente em 
inúmeros níveis. Primeiro, há o sofrimento físico de quem contrai uma dessas doenças. 
Depois, o absenteísmo laboral e estudantil, com óbvias consequências negativas para 
a produtividade no trabalho, a concentração de renda (já que o problema afeta mais os 
mais pobres) e para a educação.  
 
Adoentados majoram também os custos diretos do sistema de saúde e das licenças de 
trabalho por motivo de doença. Sobem os gastos do SUS e do INSS. Além disso, a 
preocupação permanente com o risco de contaminação reduz o bem-estar individual e 
afeta fortemente a indústria de turismo. Longe de exaurir o assunto, esses são apenas 
alguns exemplos das consequências negativas das arboviroses.  
  
Arboviroses e Saneamento básico 
 
Há, é claro, vários motivos que explicam a proliferação mais recente das doenças 
transmitidas por mosquitos. Mudanças climáticas, desmatamento e ocupação 
desordenada de áreas urbanas são alguns deles. Nesse último caso, a falta de 
saneamento básico se constitui em um grande problema. Ainda que seja claro que 
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apenas um eficiente sistema de saneamento não resolva o problema das arboviroses, 
trata-se certamente de um passo importante.  
 
A falta de abastecimento de água por rede encanada e do adequado manejo de águas 
pluviais, por exemplo, proveem condições adequadas para a proliferação do agente 
causador das arboviroses urbanas, o mosquito Aedes Aegypti.  
 
O Aedes Aegypti é um mosquito urbano, tendo como criadouro, em geral, reservatórios 
de água parada, sejam para consumo humano (em substituição à água encanada) ou 
formados naturalmente. Observa-se em diferentes regiões geográficas que, quando há 
escassez de água encanada e utilização de depósitos de água, majora-se a incidência 
das arboviroses. Da mesma forma contribuem para a proliferação do Aedes o 
tratamento inadequado de lixo, das águas pluviais e do esgotamento sanitário.  
  
A associação entre saneamento básico inadequado e arboviroses é corroborada por 
inúmeras pesquisas [veja, por exemplo, Capara et al (2009) e Silvia e Machado (2018)], 
citadas ao final desse artigo.  
 
 
Saneamento no Brasil  
 
Dos aproximadamente 10 bilhões de metros cúbicos de água consumidos no Brasil em 
2017, por exemplo, apenas 5,8 bilhões foram posteriormente coletados como esgoto. 
Desses, apenas 4,6 bilhões foram tratados. Os dados constam da publicação 
“Panorama”, da ABCON – Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de 
Serviços Públicos de Água e Esgoto.  
 
A disseminação de arboviroses no Brasil seria significativamente menor na presença de 
estatísticas que refletissem um saneamento básico menos primário.  
 
Dados da ABCON e do Ministério da Economia apontam, visando à universalização dos 
serviços básicos e à redução dos desperdícios no uso da água potável, a necessidade 
de investimentos da ordem de R$ 650 e 800 bilhões nos próximos 14 anos. Para se ter 
uma ideia da defasagem atualmente existente, os investimentos em 2017 atingiram 
apenas R$ 10,96 bilhões. 
 
Retorno dos Investimentos: Social e Privado  
 
É mais ou menos óbvio, em função dos fatos até aqui listados, bem como de inúmeros 
outros aqui não elencados (em função de estarmos tomando como ponto de motivação 
para o texto apenas as arboviroses), que é enorme o retorno social dos investimentos 
em saneamento. A partir desse ponto surgem duas perguntas.  
 
Primeiro, porque a esse retorno social tão obviamente elevado não se contrapõe um 
investimento público em saneamento à altura das necessidades do país? Sabe-se que 
não há espaço para aumento de despesas públicas, mas há sempre espaço para 
realocação de recursos orçamentários para áreas mais prioritárias. Saneamento básico 
claramente é uma delas. 
 
Segundo, se existe um retorno social tão alto, porque não se contrapõe ao mesmo um 
retorno privado minimamente elevado de forma a permitir que as poupanças 
internacionais e nacionais, nesse último caso majoritariamente privadas, provejam os 
recursos para os necessários investimentos?  
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A primeira pergunta tem uma resposta mais imediata e outra mais de natureza mais 
subliminar. A mais imediata reflete o engessamento do orçamento público brasileiro, 
seja na Esfera federal estadual ou municipal. Há dificuldade, como atesta a lerdeza na 
aprovação de uma significativa a reforma da Previdência Social, de se fazer com que 
os recursos migrem para as áreas mais desassistidas e de maior retorno social.  
 
O que caracteriza o Brasil, nesse caso, não é a tendência de se tentar repartir o bolo 
em fatias que compõem o mais do que o todo. Isso é comum à grande maioria dos 
países. Mas sim a dificuldade de se arbitrar politicamente tal divisão. 
 
A resposta mais subliminar, ainda no contexto da pergunta relativa à dificuldade de 
alocação mais eficiente de recursos orçamentários públicos, reside no atual sistema de 
representação política. Tal sistema tem claramente se mostrado incapaz de conciliar, 
em tempo hábil, Executivo, Legislativo e Judiciário em torno de políticas que aproximem 
o país do que se observa nos países com economias mais prósperas e justas. De 
políticas que são também, em geral, defendidas pelos especialistas na área. Os baixos 
investimentos em saneamento constituem uma das facetas desse problema. 
  
A resposta à segunda pergunta, sobre por que os investimentos privados em 
saneamento básico se encontram tão abaixo do que seria necessário, reside 
majoritariamente na atual regulação do setor, que é complexa em demasia, gera 
barreiras artificiais à entrada e insegurança legal para os investimentos privados.  
 
Segundo os dados da ABCON, no Brasil há cerca de 48 agências reguladoras de 
saneamento básico, sendo 22 de abrangência estadual, 23 municipais e três de 
consórcios municipais.  
 
De acordo com a atual legislação, determinada principalmente pela Lei nº 11.445, de 5 
de janeiro de 2007, os municípios são aqueles que têm o poder de contratar.  Boa parte 
da demanda dos mesmos por serviços de saneamento é atendida pelas empresas 
estaduais. No Rio de Janeiro, por exemplo, com aproximadamente 17 milhões de 
habitantes e 92 municípios, 64 são atendidos pela CEDAE, empresa estadual. 
 
O setor é caracterizado por investimentos muito abaixo do que seria necessário. Mesmo 
no cenário positivo de aprovação de reformas importantes como a da Previdência, o 
governo, seja no nível federal, estadual ou municipal, não disporá de recursos 
suficientes para os investimentos necessários ao setor. Por outro lado, hoje em dia 
apenas 322 municípios brasileiros (6% do total) têm seus serviços de saneamento 
providos através de concessões privadas.  
 
III – Porque as Reformas não Andam?  
 
Reformas econômicas, quando de fato necessárias, poderiam em tese ser defendidas 
apenas com base na sua eficiência para o país. “O bolo (PIB) final será maior para 
todos”, deveria ser argumento suficiente para o agente da mudança. Ocorre que as 
ações de cada grupo de interesse não se baseiam no tamanho esperado do bolo. Mas 
sim no tamanho de sua própria fatia. Via de regra, se a fatia esperada para amanhã, 
com reforma, for menor do que a de hoje, sem reforma, o respectivo grupo vota e age 
contra. Independentemente de quanto o país como um todo possa crescer.  
 
Imobilismos gerados pela ação de atores conflitantes, diga-se de passagem, não são 
inerentes nem ao Brasil nem aos tempos atuais. São vários os relatos de reis que 
temiam os inventores do progresso e vice-versa. O rei temia os inventores porque o 
exercício de suas ideias reformadoras poderia fortalecer grupos políticos antagônicos, 
alijando-o das vantagens do seu reinado. Por outro lado, os inventores temiam o rei 
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porque esse poderia sempre usar o seu poder para confiscar-lhes, no futuro, todo o fruto 
do seu trabalho.  
 
No caso dos inventores e reis, a criação de parlamentos fortes e judiciários efetivos 
reduziu parte da força do status quo. Mas não toda. Isso porque os próprios Poderes 
Legislativos e Judiciários são sujeitos a forças políticas, e essas podem se modificar 
quando reformas importantes são introduzidas. As recompensas futuras dos grupos que 
acedem às reformas não são passíveis de garantias plenas no campo legal. Demandam 
também acordos políticos críveis.  
 
A gravidade do conflito entre grupos costuma se mostrar, em cada sociedade, 
proporcional à desconfiança e à divisão entre as partes. O Brasil, com suas desuniões 
centenárias de classes por poder aquisitivo e, mais recentemente, com acirramento de 
suas divisões políticas, passou a ocupar lugar de destaque na fila mundial do imobilismo 
reformista. As mais óbvias reformas, como a do saneamento básico e a da previdência, 
encontram dificuldades que a razão mais simples desconhece.  
 
A solução canônica para esse tipo de problema é tornar crível para todos que quando o 
bolo cresce todos poderão receber no futuro uma fatia pelo menos um pouco maior do 
que a atual. Fundamentais no processo são as negociações e os compromissos entre 
partes. Esse procedimento requer confiança e capital político.  
 
Segue daí que, na solução canônica, aquele que quer resolver o impasse deve ser duro 
com as ideias que se mostraram inadequadas. Mas não pode se dar ao luxo de entrar 
no terreno dos revides ou agressões.  
 
Por outro lado, não deve caminhar em demasia na direção oposta, a do consenso 
subserviente. Aceder além de certo ponto em negociações ou compromissos pode 
enfraquecer o negociador perante aqueles que estão a seu lado.   
 
Um exemplo histórico de tentativa de conciliação geradora de uma mensagem interna 
de hesitação ou fraqueza, daí decorrendo forte perda de capacidade de liderança, foi 
dado pelo segundo presidente americano, John Adams, em 1800.  
 
Em 1798, ele tornara públicos os relatórios da comissão americana na França, que 
denunciavam uma suposta tentativa de extorsão feita pelo Ministro das Relações 
Exteriores francês. O fato gerou grande revolta americana contra a França. E garantiu 
a Adams um apoio popular que ele nunca antes tivera.  
 

Dois anos depois, entretanto, o mesmo Adams resolveu adotar uma atitude de 

conciliação, enviando emissários à França para propor o fim das hostilidades. Perdeu 

seu apoio interno e passou a ser considerado traidor pelos próprios federalistas 

americanos que o apoiavam.  

 

 

Conclusões 
 
Embora nossa análise nesse texto tenha tomado como ponto de partida e motivação as 
arboviroses, os argumentos aqui evidentemente se estendem em múltiplas e 
conhecidas direções adicionais, algumas das quais provavelmente ainda mais 
relevantes para a saúde pública e para o bem-estar da população.  
 
A análise aqui efetuada conclui que há necessidade de um novo marco legal para o 
setor. Sem descuidar das questões de natureza social e dos problemas inerentes a 
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municípios menores, esse novo marco legal deve prover as condições para uma maior 
entrada de capitais privados e maior competição na provisão de serviços de 
saneamento.  
 

Para que as reformas brasileiras se efetivem com mais impacto e rapidez, é necessário 

que se alcance um ponto de equilíbrio ótimo no chamado “dilema da liderança”. Ela 

precisa ser suficientemente cordata para oferecer portas de saída às forças políticas 

que não se elegeram. Mas não tão consentânea que possa transmitir uma percepção 

de fraqueza de ideais àqueles que lhe conferem suporte político.   

 

O equilíbrio é tênue, mas factível. 
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