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RESUMO 

 

O presente trabalho caracteriza e discute a política pública de universalização dos serviços de 

saneamento básico à luz do sistema normativo brasileiro vigente e dos diplomas 

internacionais da Organização das Nações Unidas (ONU). Em 2015, segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), 663 milhões de pessoas ainda continuam sem acesso a uma fonte 

de água potável no mundo, bem como 2,4 bilhões de pessoas ainda não possuem serviços de 

saneamento básico. Desse modo, a pesquisa objetiva verificar se após 10 anos da entrada em 

vigor da “Década Internacional da Água” pela ONU, a meta da universalização do acesso dos 

serviços de saneamento básico instituída no Brasil pela Lei n. 11.445 de 2007 foi alcançada 

ou se está próxima de sua realização. Para tanto, realizou-se estudo de caso no Comitê da 

Bacia Hidrográfica dos rios Sapucaí-Mirim/Grande (CBH-SMG). Os resultados demonstram 

que em vários indicadores dos serviços de saneamento básico, a maioria dos municípios já 

atingiram a universalização dos serviços, estando a Unidade Geográfica da Bacia do Sapucaí-

Mirim/Grande (UGRHI-08) entre as melhores do Estado e do país, sendo que o Município de 

Franca, que corresponde aproximadamente à metade da população da Bacia é o líder 

atualmente do ranking do Saneamento Básico no Brasil. 
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ABSTRACT 

 

The present study describes and discusses the public policy of universalization of basic 

sanitation services in light of the Brazilian normative system in force and the international 

diplomas of the United Nations (UN). In 2015, according to the World Health Organization 

(WHO), 663 million people still do not have access to a drinking water source in the world, as 

well as 2.4 billion people still do not have basic sanitation services. Therefore, the research 

aims to verify if after 10 years of the entry into force of the "International Decade of Water" 

by the UN the goal of universal access to basic sanitation services established in Brazil by 

Law no. 11,445 in 2007 has been achieved or is nearing completion. Therefore, a case study 

was carried out in the Hydrographic Basin Committee of the Sapucaí-Mirim/Grande rivers 

(CBH-SMG). The results show that in many indicators of sanitation services, most 

municipalities have already reached the universalization of services, with the Geographic Unit 

of the Sapucaí-Mirim/Grande Basin (UGRHI-08) being among the best in the State and in the 

country. The Municipality of Franca, which corresponds to approximately half the population 

of the Basin, is currently the leader in the ranking of Basic Sanitation in Brazil.  

 

Keywords: public policies. sanitation policy. universalization. citizenship. 
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INTRODUÇÃO 

 

O período de 2005 a 2015 foi proclamado como a “Década Internacional da 

Água, Fonte de Vida” Resolução1 (A/RES/58/217) pela Assembleia Geral da Organização das 

Nações Unidas (ONU), com o objetivo de promover ações integradas em relação ao uso e 

conservação da água, a fim de ampliar o acesso à água potável a milhões de pessoas do 

planeta que vivem na extrema pobreza. 

No Brasil a “Década da Água” foi instituída através do Decreto de 22 de março 

de 2005, tendo como objetivo promover e intensificar a formulação e implementação de 

políticas, programas e projetos relativos ao gerenciamento e uso sustentável da água, em todos 

os níveis, assim como assegurar a ampla participação e cooperação das comunidades voltadas 

ao alcance dos objetivos contemplados na Política Nacional de Recursos Hídricos ou 

estabelecidos em convenções, acordos e resoluções, a que o Brasil tenha aderido. 

As diretrizes nacionais para o saneamento básico foram definidas apenas em 

2007, pela Lei Federal n. 11.445, de 5 de janeiro de 20072, marco regulatório dos serviços de 

saneamento básico no Brasil, sendo que referida legislação reconheceu o acesso universal aos 

serviços de saneamento básico, isto é, que os serviços de saneamento devam atender 100% da 

população, como princípio fundamental.  

Em 2015, segundo a Organização Mundial de Saúde, 663 milhões de pessoas 

ainda continuam sem acesso a uma fonte de água potável, bem como 2,4 bilhões de pessoas 

ainda não possuem serviços de saneamento básico no mundo.3 

De acordo com o Ministério da Saúde, em 2013 foram notificadas mais de 

340,2 mil internações por infecções gastrintestinais no país; dos 340,2 mil pacientes 

internados, 2.135 morreram no hospital por causa das infecções.4 Conforme estudo do 

instituto Trata Brasil, estima-se que 329 vidas poderiam ter sido salvas, caso a população 

tivesse acesso universal ao sistema de saneamento básico, o que indica uma redução de 15,5% 

                                                 
1  UNITED NATIONS. Resolution A/RES/58/217. New York, 23 Dec. 2003. Disponível em: <http://www.un-

documents.net/a58r217.htm>. Acesso em: 5 fev. 2017. 
2  BRASIL. Lei n. 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e 

para a política federal de saneamento básico. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 jan. 2007. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 10 ago. 

2016. 
3  WORLD HEALTH ORGANIZATION. Progress on sanitation and drinking water: 2015 update and MDG 

assessment. Geneva, 2015. Disponível em: <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/177752/1/ 

9789241509145_eng.pdf?ua=1>. Acesso em: 18 jan. 2017. (tradução nossa). 
4  CEBDS; INSTITUTO TRATA BRASIL. Benefícios econômicos da expansão do saneamento: qualidade de 

vida; produtividade e educação; valorização ambiental. Rio de Janeiro, 2014. p. 20. Disponível em: 

<http://www.tratabrasil.org.br/datafiles/uploads/estudos/expansao/Beneficios-Economicos-do-Saneamento.pdf>. 

Acesso em: 10 ago. 2016. 
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na mortalidade por essa causa.5 

Neste sentido, portanto, evidencia-se que o acesso aos serviços de saneamento 

básico é fundamental para população, estando intrinsicamente ligado à dignidade da pessoa 

humana e a manutenção do direito à vida e ao bem estar social. 

Entre as principais funções dos prestadores dos serviços de saneamento básico 

está a de garantir a eficiência dos serviços prestados. Com efeito, na prestação dos serviços de 

saneamento básico há falhas e perdas de água na distribuição de 36,7%, estimadas pelo 

Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS), número considerado elevado 

devido à escassez hídrica e aos altos custos de energia elétrica.6 Alguns países como 

Alemanha e Japão conseguiram reduzir suas perdas para aproximadamente 10%, enquanto 

países como Austrália e Nova Zelândia conseguiram romper o patamar inferior a 10%, no 

período de 2014.7 

Desse modo, a tarefa da universalização do saneamento básico de qualidade no 

Brasil envolve um amplo esforço dos diversos segmentos da sociedade civil organizada, bem 

como deve ser prioridade do Estado no campo das políticas públicas e sociais.8 

Portanto, a pesquisa tem como objetivo verificar se após 10 anos da entrada em 

vigor da “Década Internacional da Água” pela Organização das Nações Unidas (ONU), a 

meta da universalização do acesso dos serviços de saneamento básico instituída no Brasil pela 

Lei n. 11.445 de 2007 foi alcançada ou se está próxima de sua realização. Para tanto, será 

realizado estudo de caso no Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Sapucaí-Mirim/Grande 

(CBH-SMG). Neste sentido, vale ressaltar que o CBH-SMG foi escolhido como recorte da 

pesquisa, justamente por abrigar a cidade de Franca, sede da Faculdade de Ciências Humanas 

e Sociais (FCHS/UNESP) a qual está propiciando a presente pesquisa. 

Com efeito, o trabalho objetiva ainda demonstrar as características gerais da 

Bacia Hidrográfica dos rios Sapucaí-Mirim/Grande, uma vez que a região abrangida por 23 

municípios, com população aproximada de 663.583 mil habitantes, é destaque na agricultura e 

                                                 
5  CEBDS; INSTITUTO TRATA BRASIL. Benefícios econômicos da expansão do saneamento: qualidade de 

vida; produtividade e educação; valorização ambiental. Rio de Janeiro, 2014, p. 20. Disponível em: 

<http://www.tratabrasil.org.br/datafiles/uploads/estudos/expansao/Beneficios-Economicos-do-Saneamento.pdf>. 

Acesso em: 10 ago. 2016. 
6 MINISTÉRIO DAS CIDADES. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento: diagnóstico dos serviços de água e esgotos – 2014. Brasília, DF, 2016.       

p. 34. Disponível em: <http://www.snis.gov.br/diagnostico-agua-e-esgotos/diagnostico-ae-2014>. Acesso em: 

10 ago. 2016. 
7  Ibid. 
8  BORJA, Patrícia Campos. Política pública de saneamento básico: uma análise da recente experiência 

brasileira. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 23, n. 2, p. 445, jun. 2014. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/sausoc/v23n2/0104-1290-sausoc-23-2-0432.pdf>. Acesso em:  10 ago.  2016. 
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pecuária, atividades que demandam recursos hídricos, razão a qual será demonstradas as 

características: demográfica, social, econômica, disponibilidade hídrica, demanda por 

recursos hídricos e a qualidade das águas superficiais e subterrâneas.9 

  Neste sentido, a dissertação está dividida em três capítulos. O primeiro 

apresentará o referencial teórico das políticas públicas, bem como discorrerá sobre a tentativa 

de se introduzir políticas públicas de caráter participativo, com a introdução da participação 

de cidadãos não só na execução, mas também no planejamento. O primeiro capítulo percorre, 

ainda, as principais políticas públicas de uso e conservação da água no cenário brasileiro, em 

especial, a Política Nacional de Saneamento Básico e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

legislações recentes que constituem marco regulatório de referidas temáticas. 

O segundo capítulo tratará dos aspectos conceituais da gestão de Recursos 

Hídricos, da discussão a respeito do reconhecimento do acesso à água potável e ao 

saneamento básico como um direito humano fundamental e suas repercussões nos fóruns 

Mundiais de Água, bem como analisará a discussão envolvendo a presença de contaminantes 

não regulados nos corpos d’água e suas consequências para à saúde. Com efeito, o segundo 

capítulo abordará, ainda, a universalização do acesso à água potável e ao saneamento básico à 

luz da Declaração dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio da ONU. Por fim, o 

segundo capítulo se dedicará a demonstrar os benefícios da universalização dos serviços de 

saneamento básico e seus reflexos na saúde, no emprego, no desempenho escolar, na 

economia, no setor imobiliário e no turismo.  

O terceiro capítulo irá demonstrar os aspectos institucionais do Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim/Grande, bem como as características gerais da Bacia, 

bem como se analisará os serviços de saneamento básico e resíduos sólidos à luz da política 

pública de universalização. 

A hipótese10 do trabalho é que após 10 anos da entrada em vigor do princípio 

da universalização dos serviços de saneamento básico, as demandas do referido serviço ainda 

não foram atendidas. Desse modo, utilizar-se-á o método indutivo11 de pesquisa. 

 

                                                 
9 COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO SAPUCAÍ-MIRIM/GRANDE. Relatório I: informações 

básicas. Franca, 2016. p. 39. 
10 “A hipótese é uma resposta a uma pergunta, mas que ainda não foi testada. Portanto, é sempre uma afirmativa. 

Quando é testada, sua corroboração ou sua negação se transformam na conclusão.” VOLPATO, Gilson Luiz. 

Ciência: da filosofia à publicação. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013. p. 95. (grifo nosso). 
11 “O método dedutivo consiste na elaboração de ideias (teses, hipóteses etc.) com a posterior coleta de dados 

para teste dessas conjeturas. No método indutivo preconizamos o contrário. Estabelecido determinado tema, 

coletamos dados e, posteriormente, abstraímos desses dados generalizações possíveis.” Ibid., p. 218. (grifo 

nosso). 
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Com efeito, o objetivo do estudo de caso a ser elaborado na Bacia Hidrográfica 

do Sapucaí-Mirim/Grande é testar, empiricamente12, através dos dados fornecidos pelo CBH-

SMG a hipótese da universalização do acesso aos serviços de saneamento básico nos 

municípios integrantes da Bacia, de modo que a hipótese formulada13 seja corroborada ou 

negada. 

No tocante às técnicas14 de pesquisa, será utilizada pesquisa documental nos 

relatórios do Comitê de Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim/Grande, bem como pesquisa 

bibliográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 “O maior pressuposto do método científico é que cada ideia sobre o mundo natural seja sustentada por fatos 

que podemos constatar objetivamente nesse mundo. Ou seja, buscar contrapor ideias a fatos observáveis.” 

VOLPATO, Gilson Luiz. Ciência: da filosofia à publicação. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013. p. 58. 

(grifo nosso). 
13 “Para que seja uma hipótese científica, ela deve ter condições de ser negada. Ou seja, é necessário que alguma 

condição derivada da hipótese possa negá-la caso ocorra. Se isso não existir, ela não é científica.” Ibid., p. 95. 

(grifo nosso). 
14 “Os meios específicos utilizados para coleta dos dados são as técnicas. Assim, há técnicas para coleta de 

sangue, para determinação dos níveis de açúcar no sangue, para definição das relações filogenéticas entre 

espécies, para análise estatística de dados, para conhecermos a opinião das pessoas sobre determinado tema 

etc.” Ibid. (grifo nosso). 
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CONCLUSÃO 

 

À medida que aumentam os efeitos da degradação ambiental sobre a 

disponibilidade de recursos hídricos, a gestão de bacias hidrográficas assume crescente 

importância no Brasil, contando com a participação direta da população no gerenciamento dos 

recursos hídricos. 

Neste sentido, o reconhecimento do direito humano ao acesso à água potável e 

ao saneamento básico como fundamental para a manutenção do direito à vida pela 

Organização das Nações Unidas, implicam um grande avanço internacional, competindo aos 

Estados e às organizações internacionais disponibilizarem recursos financeiros, especialmente 

aos países em desenvolvimento.  

Desse modo, ainda resta  muito a ser feito para o período pós-2015, a fim de 

estender o acesso à água potável e ao saneamento básico aqueles que não possuem o serviço, 

constituindo um grande desafio para as nações. Neste sentido, destaca-se a Agenda de 

Desenvolvimento Sustentável Pós-2015, agora chamada Agenda 2030, que instituiu os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), dentre eles a universalização do acesso a 

água potável e aos serviços de saneamento básico até 2030. 

Com efeito, no tocante a qualidade da água consumida, como visto, faz-se 

mister a inclusão de novos parâmetros, especialmente microbiológicos, para lidar com os 

atuais desafios de proteção à saúde púbica, haja visto que conforme as pesquisas elaboradas a 

respeito do tema, atestaram em várias amostras a ocorrência de um analito da série dos 

hormônios femininos, a Estrona, em corpos d’água destinados ao abastecimento público, 

sendo que segundo os autores, mesmo que as cidades tenham estações de tratamento de 

esgoto, estas não são projetadas para eliminar essas substâncias, havendo sérios indícios de 

que a exposição humana aos hormônios estrogênicos contribui com a redução da fertilidade 

masculina, bem como com o aumento da incidência de câncer de mama.61 

Neste diapasão, os impactos da expansão dos serviços de saneamento, portanto, 

melhoram à saúde da população, reduzem o custo com o sistema público hospitalar, 

aumentam a produtividade do trabalho e o desempenho escolar dos estudantes, valorizam o 

setor imobiliário e as atividades econômicas que dependem de condições ambientais 

                                                 
61 PINHEIRO, Adilson et al. Qualidade das águas de uma bacia protegida por floresta ombrófila densa. RBRH: 

Revista Brasileira de Recursos Hídricos, Porto Alegre, v. 19, n.1, p. 110, jan./mar. 2014. Disponível em: 

<https://www.abrh.org.br/SGCv3/UserFiles/Sumarios/1ae507263abd28833675a21ff79bda22_ba31fd82f83ce5

4478281aa6cef0a9c4.pdf>. Acesso em:  10 ago. 2016. 
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adequadas para seu exercício, restando demonstrado o quão imprescindível e fundamental os 

serviços de saneamento básico são para a sociedade. 

No tocante a situação dos Recursos Hídricos da Bacia dos Rios Sapucaí-

Mirim/Grande, os indicadores mostram que o cenário da UGRHI-08 é de estabilidade, a água 

superficial continua sendo a principal fonte de uso, embora a demanda por água subterrânea 

crescido nos último anos.  

Quanto aos resíduos sólidos, pode-se dizer que praticamente todo resíduo 

sólido urbano gerado na UGRHI-08 é disposto em locais classificados como adequado pela 

CETESB, sendo que a principal preocupação a respeito deste tema na Bacia não é a meta da 

universalização em si, pois já foi alcançada pela maioria dos municípios integrantes e está 

próxima de ser alcançada nos demais, mas sim no tocante à vida útil dos aterros, que hoje é 

inferior a dois anos na metade dos municípios da Bacia.  

Para os serviços de saneamento básico, destaca-se que os índices de coleta e 

eficiência dos sistemas de tratamento têm sido os melhores do Estado por pelo menos 2 anos 

consecutivos. Do mesmo modo, os serviço de abastecimento de água também já atingiram 

praticamente a meta da universalização nas áreas urbanas da UGRHI-08. Contudo, há que se 

ressaltar a construção da Estação de Tratamento de Esgoto em São Joaquim da Barra como a 

ação mais urgente a ser realizada, bem como a necessidade melhorias nos índices de perdas 

em alguns municípios da Bacia, como os casos de Patrocínio Paulista e Santo Antônio da 

alegria que apresentam perdas superiores a 50% e Guará superior a 40%. 

Por fim, no tocante a atuação do Comitê da UGRHI-08, suas ações não tem 

sido guiadas pelos planejamentos estabelecidos no Plano de Bacia, o qual demonstrou não 

possuir metas claras, objetivas e exequíveis, do mesmo modo o Comitê deve se atentar para 

maior embasamento em suas ações, máxime no tocante a destinação dos recursos financeiros 

aos empreendimentos, para a efetivação das respectivas políticas públicas.     

Portanto, a hipótese da pesquisa, de que após 10 anos da entrada em vigor do 

princípio da universalização dos serviços de saneamento básico, as demandas do referido 

serviço ainda não foram atendidas, é corroborada, ressaltando que em vários indicadores dos 

serviços de saneamento e resíduos sólidos a maioria dos municípios já atingiram a 

universalização dos serviços, estando a UGRHI-08 entre as melhores do Estado e do país, 

sendo que o Município de Franca, que corresponde aproximadamente à metade da população 

da Bacia é o líder atualmente do ranking do Saneamento Básico no Brasil. 
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