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Plansab: o que avançou e o 
que precisa avançar

Situação da oferta de saneamento básico no Brasil 
preocupa e esforços são feitos para atingir metas

Desde 2010 o saneamento básico é 

um direito humano essencial ao pleno gozo 

da vida e de todos os outros direitos huma-

nos, de acordo com a Assembleia Geral da 

ONU. O Brasil tem dado passos importantes 

na expansão da oferta desse serviço a par-

tir do Plano Nacional de Saneamento Bási-

co (Plansab), discutido por anos e aprovado 

em 2013, que traçou as metas de univer-

salização dos serviços de tratamento de 

água e esgoto no país. Apesar dos avanços, 

muito ainda precisa ser feito.

O cenário atual pode ser percebido 

pela mais recente edição do Diagnóstico 

dos Serviços de Água e Esgotos, publica-

do pelo Ministério das Cidades em feve-

reiro de 2016, que mostra que 57% da 

população urbana do país tem coleta de 

esgoto, o que significa mais de 96 milhões 

de habitantes atendidos pelo serviço. De 

todo esgoto coletado, 70% é tratado. Esse 

índice é 5,6% superior ao registrado no 

ano anterior, um avanço que ainda dista 

da universalização.

A universalização é entendida como 

a coleta de pelo menos 92% e tratamento 

de pelo menos 86% dos esgotos do país. 

Segundo dados de 2013 do Sistema Na-

cional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS), 18 cidades com mais de 250 mil 

habitantes já universalizaram a coleta de 

esgotos. Já o tratamento é universaliza-

do em apenas oito. Belo Horizonte é uma 

das três que coletam 100% do esgoto. 

As outras duas são Franca (SP) e Limeira 

(SP). Outras cidades mineiras também uni-

versalizaram a coleta, caso de Contagem 

(98,6%), Uberaba (98%), Governador Va-

ladares (97,4%), Uberlândia (97,2%), Juiz 

de Fora (97,1%), Montes Claros (95,2%) e 

Betim (93,2%). 

“Apesar da necessidade de avanços, 

os dados mostram que Minas Gerais é um 

dos estados que mais avançam e já possui 

bons indicadores em muitas cidades. Belo 

Horizonte, Montes Claros, Uberlândia, Con-

tagem, Uberaba e Betim têm dados bons 

para o saneamento, ainda que não sejam 

excelentes”, afirma Édison Carlos, presi-

dente executivo do Instituto Trata Brasil.

Em relação ao tratamento, passos 

foram dados, mas é preciso avançar. Das 

oito grandes cidades brasileiras que univer-

salizaram o tratamento, a única mineira é 

Uberlândia, que trata 92,8% dos esgotos. 

Belo Horizonte é a segunda capital que mais 

ampliou o tratamento, saindo de 49,4% em 

2009 para 67,4% em 2013. Juiz de Fora 

(7,2%) e Ribeirão das Neves (5%) são os 

destaques negativos do estado, junto com 

Governador Valadares (0%), que até 2015 

despejava 100% do esgoto no Rio Doce. A 

situação de Valadares deve mudar com o 

término da construção de uma estação que 

irá tratar 75% do esgotamento sanitário do 

município, numa obra inicialmente prevista 

para julho de 2015, mas que apresentou 

atrasos em algumas etapas. 

Atrasos

Os atrasos em obras de saneamento 

geram um ritmo de expansão reduzido e 

podem prejudicar o cumprimento das me-

tas do Plansab. Seguindo o ritmo atual a 

universalização de serviços de saneamento 

básico no Brasil poderá ficar para depois 

de 2050, um atraso de duas décadas em 

relação às metas. É o que aponta o estudo 

“Burocracia e entraves ao setor de sanea-

mento”, divulgado pela Confederação Na-

cional da Indústria (CNI) em janeiro deste 

ano. Segundo o estudo, seria necessário 

quase dobrar a média anual de investimen-

to, passando dos R$ 7,6 bilhões por ano 

(entre 2002-2012) para R$ 15,2 bilhões 

por ano até 2033.

Considerando a tendência observa-

da entre 1995 e 2013, o atendimento de 

água só será universalizado em 2043. Já 

a coleta de esgoto alcançaria a meta em 

2054. O estudo credita a morosidade dos 

avanços em saneamento básico ao exces-

so de burocracia, decorrente das dema-

siadas normas e procedimentos de órgãos 

governamentais.

O secretário nacional de saneamento 

ambiental, engenheiro civil Paulo Ferreira, 

reconhece os atrasos que, segundo ele, fo-

ram agravados pela crise econômica. “Hoje, 

diante dos olhos da crise, é difícil atingir 

essa meta. Muito disso se deve ao fato de 

que o governo federal depende também da 

gestão estadual e municipal. Nós devemos 

atingir a meta, para isso acontecer vamos 

fazer um esforço bastante grande, mas de-

pendemos também de uma conjunção de 

fatores que devem acontecer. Acredito que, 

se não atingirmos a meta, vai ser por muito 

pouco”, salienta.

Desde 2007, com a chamada Lei do 

Saneamento (Lei 11.445/2007), a titulari-

dade dos serviços de saneamento básico 

está nas mãos dos prefeitos. Apesar disso, 

é nas prefeituras que os problemas aumen-

tam. “Ainda não parece claro para a socie-

dade, e mesmo para muitos prefeitos, que 

essa responsabilidade agora é do gestor 
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público municipal. Muitos tendem a delegar 

esse problema para o governo do Estado, 

por exemplo, que não tem mais autonomia 

para decidir sobre os serviços numa cida-

de”, analisa Édison Carlos.

“Um país com 5.570 prefeituras 

certamente vai ter prefeituras mais efi-

cientes e outras menos eficientes, umas 

com mais capacidade técnica e de inves-

timento e outras com menos. O que te-

mos feito com as menos eficientes é dar 

assistência técnica, mas esse ainda é um 

ponto a se trabalhar”, reconhece o secre-

tário nacional Paulo Ferreira.

Além da burocracia e das questões 

políticas, Édison aponta também o investi-

mento insuficiente como entrave para que 

a universalização se dê dentro do prazo. Já 

para o Ministério das Cidades, investimen-

to não faz parte do problema. “A dúvida 

quanto ao investimento não procede, pelo 

menos em relação ao governo federal”, 

afirma Paulo.

Avanços

“Temos que lembrar que antes de 

2007 o saneamento básico nem sequer 

era discutido em Brasília. Não havia um 

Ministério dedicado a esse problema que 

assola milhões de brasileiros há décadas. 

O Plansab e a Lei 11.445/2007 ajudaram a 

organizar o debate, deram novas diretrizes 

para o setor”, aponta Édison, que vê ainda 

o fortalecimento das entidades, a consoli-

dação do Plansab e a responsabilização 

em cima dos gestores públicos municipais 

como avanços dos últimos anos. 

Outro mérito do Plansab é a redu-

ção das perdas na distribuição de água, 

que tem se mostrado linear e constante 

e tende a ser cumprida no prazo. Para o 

curto prazo, a meta é reduzir dos 39% de 

desperdício de 2010 para 36% em 2018.

Segundo dados do SNIS, atualmente esse 

número é de 36,7%. Para 2033 o Plansab 

prevê que a redução chegue a 31%. Além 

do dano ambiental, esse desperdício tem 

também um dano econômico, já que reduz 

a arrecadação das companhias e, conse-

quentemente, sua capacidade de investir.

Envolvimento da sociedade

“O saneamento não é só uma 

questão de governo, é uma questão da 

sociedade. Se a sociedade não se envol-

ve nas ações de saneamento, elas não 

terão futuro”, analisa o vice-presidente 

do Crea-Minas e diretor de Operação 

Norte da Copasa, engenheiro civil Gilson 

Queiroz. “É um esforço que tem que ser 

coletivo”, completa. Alguns exemplos do 

envolvimento da sociedade no tema vêm 

acontecendo. Um deles é o Instituto Trata 

Brasil, organização da sociedade civil que 

divulga informações sobre saneamento 

básico, além de desenvolver projetos em 

comunidades vulneráveis. 

Em 2016, a Campanha da Frater-

nidade Ecumênica 2016 é “Casa comum, 

nossa responsabilidade” e entre os obje-

tivos estão o acompanhamento da elabo-

ração e execução dos Planos Municipais 

de Saneamento Básico e a denúncia da 

privatização dos serviços de saneamento. 

A campanha é um esforço conjunto das 

igrejas Católica, Luterana, Anglicana, Pres-

biteriana e Ortodoxa de Antioquia, além das 

organizações convidadas, como Aliança de 

Batistas do Brasil e Visão Mundial. 

A mobilização de Estado e socieda-

de é importante para que se avance em 

saneamento básico no Brasil e para que 

esse direito humano, definido pela ONU 

como essencial ao pleno gozo da vida, 

seja para todos. Para Gilson Queiroz, o 

envolvimento de todos é fundamental. 

“Não é mais uma discussão política par-

tidária, não é uma definição de quem é 

a responsabilidade pelo déficit. É uma 

responsabilidade histórica que o país tem 

que abraçar”, finaliza.
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