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RESUMO

Apesar da importância para a saúde e meio ambiente, o saneamento básico está
longe de ser adequado em países em desenvolvimento. As doenças relacionadas à
falta de saneamento mantêm-se como problemas relevantes de saúde pública,
apresentando-se como importantes causas evitáveis de morbidade e mortalidade,
especialmente entre crianças, em razão de um determinante comum, a inexistência
ou precariedade do esgotamento sanitário e a não disponibilidade de água em
quantidade

suficiente

e

qualidade

adequada

para

o

consumo

humano.

Estatisticamente, extensas áreas de pobreza com precária infra-estrutura de
saneamento e de saúde se potencializam e estão na base da persistência
contribuindo para a extrema desigualdade social. Contudo, melhorias urbanas que
integram ações locais de provimento de água e de esgoto estão sendo adotadas e
implementadas visando recuperar o atraso no setor de saneamento e, em paralelo
por meio de campanhas educativas e participação da população, ensejar melhoras
nos aspectos ambientais culminando na saúde da população.

Palavra-chave: pobreza urbana; saneamento - saúde - ambiente; saneamento
ambiental urbano.

ABSTRACT

INTERVENTION ON ENVIRONMENTAL SANITATION PROJECT IN SLUMS: AN
INTEGRATED APPROACH

In spite of the importance to health and the environment, sanitation is far from
adequate in developing countries. Diseases associated with the lack of sanitation
remain a problem to public health. Although preventable, these diseases present
themselves as major causes of morbidity and mortality, especially among children.
Common factors as inadequate sanitation, quantity and quality insufficient of potable
water.

Statistically, vast areas of poverty with poor sanitation infrastructure and

health care intensify and form the basis that contribute to the perpetual cycle of
extreme social inequality. However, urban improvements that integrate local actions
of water works and sewage are being adopted and implemented, aiming at keeping
pace with sectors with better sanitation system.

Of course, this would not work

without at the same time educating and encouraging local people to participate.
These improvements lead to a better environment, which inevitably translates into
better health for the people.
Keyword: urban poverty, sanitation - health - environmental; urban environmental
sanitation.
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1 INTRODUÇÃO

O crescimento desordenado da população, na maioria dos grandes centros
urbanos brasileiros, tem gerado alterações ambientais significativas. Entende-se que
a intensidade dos problemas ambientais está diretamente relacionada com a
atividade antrópica, e a cidade (ambiente construído) expressa a mais complexa
intervenção humana.
As usuais ocupações irregulares em áreas públicas e privadas resultam em
uma forma de adensamento habitacional que, ao longo dos anos, acarretam uma
crescente degeneração da qualidade de vida dos moradores e do entorno. Essas
ocupações normalmente atingem também o sistema viário, em parte relevante do
seu eixo carroçável, inviabilizando-o para o uso adequado, destinado inicialmente.
A ausência de infra-estrutura básica associada às precárias condições
habitacionais (risco, instabilidade construtiva ou insalubridade) são parâmetros
adotados para um estudo de desadensamento e melhorias das condições de
habitabilidade, requalificação urbanística e o resgate ao exercício de cidadania,
visando dessa maneira uma abordagem ambiental.
O descaso e a ausência de investimentos no setor de saneamento em nosso
País, em especial nas áreas urbanas, compromete a qualidade de vida da
população e do meio ambiente. Enchentes, lixo, contaminação dos mananciais, água
sem tratamento e doenças apresentam uma relação estreita.
Os problemas sanitários que afetam a população estão intrinsecamente
relacionados com o meio ambiente. As doenças resultantes da falta ou condições
inadequadas de saneamento, especialmente em áreas pobres, têm agravado o
quadro epidemiológico.
As intervenções em saneamento ambiental são concebidas com o propósito
de reduzir as desigualdades sócio-regionais e elevar a qualidade de vida das
populações beneficiadas por meio de melhorias das condições ambientais e
sanitárias, tendo como um de seus objetivos o de elevar o nível de saúde. Desse
modo, entende-se ser imprescindível a avaliação do impacto que a melhoria das
condições do saneamento ambiental poderá contribuir na redução da morbidade e
mortalidade das populações.
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2 JUSTIFICATIVA

O conflito entre a ocupação urbana e sustentabilidade ambiental é uma
constante nas cidades brasileiras. O processo de urbanização, sem controle eficaz
sobre o uso do solo, tem sido causa de diversas formas de impacto ambiental
negativo com a crescente impermeabilização do solo, a poluição dos recursos
hídricos, do solo e do ar.
A favelização é um fenômeno crescente. As condições sociais estão
diretamente vinculadas às questões de saneamento básico. Se não há aplicação de
recursos em saneamento básico e ambiental, as internações aumentam e os
problemas estruturais agravam-se (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA, 2000b).
A erradicação das carências em abastecimento de água, a ampliação das
ações para que as populações mais pobres deixem de conviver com esgotos
sanitários a céu aberto, o acesso a serviços de tratamento e a disposição final
adequada de resíduos sólidos são questões sociais e de saúde pública. Os esforços
nessa área são fundamentais para garantir boa qualidade de vida à população, com
grande impacto principalmente na saúde das crianças, que são as principais vítimas
de doenças transmitidas por água e esgoto mal tratados, segundo o Ministério das
Cidades (2004a).
Males como cólera, esquistossomose, leptospirose, tuberculose, disenteria,
hepatite e conjuntivite bacteriana aguda são exemplos disso. Diarréias, dengue,
febre tifóide e malária, que resultam em milhares de mortes anuais, especialmente
de crianças, são transmitidas por água contaminada com esgotos humanos, dejetos
animais e lixo.
Atualmente, cerca de 90% da população urbana brasileira é atendida
com água potável e 60% com redes de esgotos. O déficit entre a
população atendida pelo sistema de abastecimento de água e pelo
sistema de esgotamento sanitário está localizado, basicamente, nos
bolsões de pobreza, ou seja, nas favelas, nas periferias das cidades,
na zona rural e no interior. Investir em saneamento é a única forma
de se reverter o quadro epidemiológico. Dados divulgados pelo
Ministério da Saúde afirmam que para cada R$ 1,00 (hum real)
investido no setor de saneamento, economiza-se R$ 4,00 (quatro
reais) na área de medicina curativa. (FUNDAÇÃO NACIONAL DE
SAÚDE, 2006b).
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A complexidade da questão urbana e a multiplicidade de agentes envolvidos
em programas e planejamentos setoriais exigem equipes multidisciplinares e uma
visão integradora no trato das ações e intervenções propostas.
O Planejamento Ambiental Urbano, fator básico do desenvolvimento
sustentável, contribui para elaborar intervenções ditas sustentáveis de apropriação
do território em benefício à população local.
Buscando contribuir com a melhoria das condições das ocupações
irregulares, apresentam-se, nesta dissertação de mestrado, subsídios para
intervenção integrada em projeto de saneamento ambiental em favelas.
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3 OBJETIVOS

Os objetivos desta dissertação estão divididos em geral e específicos.

3.1 Geral

Apresentar a situação da cobertura do serviço de saneamento e os impactos
decorrentes na população.

3.2 Específicos

•

Relacionar a evolução do saneamento;

•

Apresentar o panorama da situação do setor com exemplos locais e
internacionais;

•

Apresentar propostas de programas de saneamento ambiental aplicadas
em áreas carentes de infra-estruturas;

•

Apresentar as propostas de saneamento ambiental que melhor integrem a
intervenção física de obras com a participação da comunidade
beneficiada.
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS

Neste estudo, de caráter descritivo-exploratório, o processo metodológico
adotado foi baseado na compilação de informações segmentadas, publicadas por
institutos de pesquisa, entidades e associações setoriais, nos quais integram-se
dados censitários e pesquisas referenciadas em bibliografias sobre saneamento.
Procurou-se explicitar os aspectos relevantes do conhecimento do problema
relacionado ao tema da dissertação, a partir de levantamento sistemático de
informações contidas em livros, pesquisas eletrônicas pela internet, observação nas
experiências e programas de saneamento ambiental embasados em instituições de
referência.
Apresentou-se um panorama sintético da cobertura do saneamento e
indicadores de saúde advindos de dados estatísticos, na perspectiva de interpretar a
co-relação.
Experiências pilotos implementadas como incentivo a processos de
disseminação de conceitos de saúde e saneamento foram abordadas com o intuito
de apresentar as ações viáveis à concretização dos programas de melhorias em
favelas.
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5 NOÇÕES INTRODUTÓRIAS

Para melhor entendimento do texto e reforçando a justificativa da dissertação,
são apresentados e sintetizados alguns conceitos básicos relacionados ao
saneamento e sua evolução histórica.

5.1 Conceito de hidráulica

O significado etimológico da palavra hidráulica é “condução de água” (do
grego hydor, água e aulos, tubo, condução).
A Hidráulica Urbana Aplicada é subdividida em:
•

Sistemas de Abastecimento de Água;

•

Esgotos Sanitários;

•

Galerias de Águas Pluviais;

•

Drenagem Urbana.

5.2 Evolução da hidráulica

Segundo Azevedo Netto e Alvarez (1982) as obras hidráulicas de certa
importância remontam à Antiguidade. Na Mesopotâmia, existiam canais de irrigação
construídos na planície situada entre os rios Tigre e Eufrates e, em Nipur (Babilônia),
existiam coletores de esgotos desde 3.750 a.C.
O primeiro sistema público de abastecimento de água que se tem notícia, o
aqueduto de Jerwan, foi construído na Assíria em torno do ano de 691 a.C.
A etimologia da palavra aqueduto vem do latim aquaeductus,us ou
aquae ductus 'condução ou ato de transportar a água, o meio pelo
qual se transporta a água, aqueduto', de aquae, gen. sing. de aqua,
ae 'água' e ductus,us 'condução, transporte', rad. de ductum, supn.
de ducère 'conduzir' lit. 'transporte de água' (DICIONÁRIO HOUAISS
DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2008).
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Aqueduto é um canal ou galeria, subterrânea ou superficial construído com a
finalidade de conduzir as águas das fontes naturais para as cidades. Os aquedutos
são normalmente edificados sobre arcadas ou sob plataformas de vias de
comunicação.
Consta que os romanos conheciam dois sistemas para o transporte de água:
a canalização por tubulações subterrâneas, com tubos de ferro ou de bronze, e
canalização suspensa. O segundo, preferido por ser o mais barato, aprenderam a
construir com os etruscos, era o aqueduto em arcos suspensos empregando
travertino (um tipo de mármore), muito abundante, tijolos e cimento. A água a ser
transportada originava-se sempre de locais com mais elevação, aproveitando a
energia potencial que conduzia por todo o sistema; as canalizações eram
sustentadas pelas estruturas em forma de arcos, que resistiam muito bem ao peso.
Esses condutores eram chamados pelos romanos specus ou canalis e, eram feitos
de tijolos

e revestidos internamente

com

impermeabilizava (Figura 1).

Figura 1 – Vista de um aqueduto em arcos suspensos
Fonte: Olhares Fotografia Online (2008)

um

cimento

especial

que os
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Os grandes aquedutos romanos foram construídos em várias partes do
mundo, a partir de 312 a.C. No ano de 70 a.C., Sextus Julius Frontinus foi nomeado
Superintendente de Água de Roma e entre outras obras escreveu um tratado sobre
abastecimento de água, De Aquis Urbis Romae (livro de dois volumes sobre o
suprimento de água da cidade de Roma). À medida que a civilização avançou, a
necessidade de água pura e as obras para conduzi-la aos centros urbanos se
expandiram (MILLER, 1966 apud SILVA FILHO, 1998 ).
Apenas no século XIX é que a Hidráulica teve progresso rápido e acentuado,
com o desenvolvimento da produção de tubos de ferro fundido, capazes de resistir a
pressões internas relativamente elevadas, com o crescimento das cidades e
importância cada vez maior dos serviços de abastecimento de água e, ainda, em
conseqüência do emprego de novas máquinas hidráulicas.

5.3 Histórico do setor de saneamento

A história do Saneamento Básico está sempre relacionada ao surgimento e o
crescimento das cidades. As cidades, no processo de sua formação, na maioria das
vezes, nasceram às margens dos rios. Em suas múltiplas atividades, o homem
precisa de água, quer seja para suprir suas necessidades básicas, quer seja para o
afastamento de seus dejetos.
A importância do saneamento e sua associação à saúde humana remontam
às mais antigas culturas. Ruínas de uma grande civilização que se desenvolveu ao
norte da Índia, a cerca de 4000 anos, indicam evidências de hábitos sanitários,
incluindo a presença de banheiros e de esgotos nas construções, além de drenagem
nas ruas (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2006b).
O velho testamento apresenta abordagens vinculadas às práticas sanitárias.
O povo judeu, por exemplo, tratava o uso da água para limpeza: roupas sujas
podem levar a doença como a escabiose; sujeira pode levar à insanidade.
Dessa forma os poços para abastecimento eram mantidos tampados, limpos e longe
de possíveis fontes de poluição.

20

Ainda, segundo a Fundação Nacional de Saúde (2006b), existem relatos do
ano de 2000 a.C. de tradições médicas na Índia (documentos em sânscritos),
recomendando que “a água impura deve ser purificada pela fervura sobre um fogo,
pelo aquecimento no sol, mergulhando um ferro em brasa dentro dela ou pode ainda
ser purificada por filtração em areia ou cascalho, e então resfriada” (FUNDAÇÃO
NACIONAL DE SAÚDE, 2006b).
No

desenvolvimento

da

civilização

greco-romana,

são

inúmeras

as

referências às práticas sanitárias e higiênicas vigentes e à construção do
conhecimento relativo à associação entre esses cuidados e o controle das doenças.
Significativos, nesse aspecto, são os escritos hipocráticos a partir do século IV a.C.,
como o livro hipocrático Ares, Águas e Lugares1, um texto médico por excelência:
consideravam-se insalubres planícies encharcadas e regiões pantanosas, sugerindo
a construção de casas em áreas elevadas, ensolaradas e com ventilação saudável.
Saliente-se que, nas cidades gregas, existiam os administradores públicos, os
astínomos, responsáveis pelos serviços de abastecimento de água e de
esgotamentos urbanos com atividades como, por exemplo, de manutenção e
limpeza dos condutos.
O avanço das práticas sanitárias coletivas encontrou sua expressão mais
marcante, na Antiguidade, nos aquedutos, banhos públicos e esgotos romanos. Teve
como símbolo histórico a conhecida Cloaca Máxima de Roma, que recebia parte dos
esgotos domésticos e o lixo das áreas adjacentes ao fórum Romano e propiciava a
drenagem para o rio Tibre, que atravessa a cidade, em direção ao Mar Tirreno, a
alguns quilômetros a Oeste.
As figuras 2 e 3 ilustram o Mapa do centro de Roma durante o Império
Romano e o detalhamento da Cloaca Máxima (túnel subterrâneo).

1

Ares, Águas e Lugares (em grego Aeron HidronTopon) foi o primeiro esforço sistemático
para apresentar as relações casuais entre fatores do meio físico e doença. Esse livro tornou-se um
clássico da medicina por mais de dois mil anos, até o surgimento da Bacteriologia e da Imunologia.
Nele pela primeira vez foram feitas as definições de endemia e epidemia.
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Figura 2 – Mapa do centro de Roma durante o Império Romano com o caminhamento do sistema de saneamento
(túnel subterrâneo)
Fonte: Wikipedia (2008a)

Figura 3 - Detalhe do túnel
subterrâneo (Cloaca Máxima)
Fonte: Wikipedia (2008b)
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5.4 Aspectos sanitários

O Saneamento existe desde o início da humanidade, ora desenvolvendo-se
de acordo com a evolução das diversas civilizações, ora retrocedendo com a queda
das mesmas e renascendo com o aparecimento de outras (ROSEN, 1994 apud
SILVA FILHO, 1998). A sua associação com a saúde do homem indicam evidências
de hábitos sanitários, incluindo a presença de banheiros e de esgotos nas
construções, além de drenagem nas ruas (HELLER, 1997 apud SILVA FILHO,
1998).
Observa-se, historicamente, que as civilizações primitivas não se destacaram
por práticas higiênicas individuais por razões absolutamente sanitárias e sim, muito
freqüentemente, por religiosidade. Tratavam-se de se apresentarem limpos e puros
espiritualmente aos olhos dos deuses para não serem castigados com doenças,
cujos tratamentos eram resolvidos com procedimentos místicos ou orações e
penitências. Os primeiros sinais de tratamento científico do assunto, ou seja, de que
as doenças não eram exclusivamente castigos divinos, começaram a aparecer na
Grécia, por volta de 500 a.C., com a construção de obras de drenagem das águas
estagnadas de dois rios, em Selenute, na Sicília, visando combater uma epidemia de
malária (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, 2008).
A falta de difusão dos conhecimentos de saneamento levou os povos a um
retrocesso, originado ao pouco uso da água durante a Idade Média, quando o
consumo per capita de certas cidades européias chegou a um litro por habitante/dia.
Nessa época, houve uma queda das conquistas sanitárias e, conseqüentemente,
sucessivas epidemias. Quadro característico desse período é o lançamento de
dejeções na rua.
Com o crescimento das comunidades, particularmente na Inglaterra e no
continente europeu, alcançou a uma situação em que a disposição das excretas das
populações se tornou impraticável, levando ao uso de privadas para a sua
acumulação. Porém essa solução apresentava problemas de odores indesejáveis e
também criou sérios problemas de disposição das excretas acumulados nessas
privadas.
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Estruturas similares aos drenos romanos eram utilizadas na Europa medieval,
mas o lançamento de excretas humanos nesses condutos era terminantemente
proibido. Como resultado, as excretas eram dispostas nas ruas, até que a próxima
chuva, ou lavagem das ruas os levasse para os condutos de drenagem pluvial e os
descarregassem no curso de água mais próximo.
A iniciativa de pavimentação das ruas nas cidades européias, com a
finalidade de mantê-las limpas e alinhadas, a partir do final do século XII, exemplos
de Paris (1185), Praga (1331), Nuremberg (1368) e Basiléia (1387), tornou-se o
marco inicial da retomada da construção de sistemas de drenagem pública das
águas de escoamento superficial e o encanamento subterrâneo de águas servidas.
A partir do século XVI, no Renascimento - período caracterizado pelas
transformações sociais, com a crescente poluição dos mananciais de água o maior
problema era o destino dos esgotos e do lixo urbano. No século seguinte, o
abastecimento urbano de água passou a utilizar bombeamentos com máquinas
movidas a vapor e tubos de ferro fundido para recalques de água, procedimentos
que viriam a se generalizar no século seguinte, juntamente com a formação de
empresas fornecedoras de água (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA
GRANDE, 2008).
A sistemática de carreamento de refugos e dejetos domésticos com o uso da
água, embora fosse conhecida desde o século XVI, quando John Harrington2
instalou a primeira latrina no palácio da Rainha Isabel, sua disseminação só veio a
partir de 1778, quando Joseph Bramah3 inventou a bacia sanitária com descarga
hídrica, inicialmente empregada em hospitais e moradias nobres. Essas instalações
provocaram a saturação das fossas, contaminando as ruas e o lençol freático. A
distribuição generalizada de água encanada e das peças sanitárias com descarga
hídrica fizeram com que a água passasse a ser utilizada com uma nova finalidade:
afastar propositadamente dejetos e outras sujeiras indesejáveis ao ambiente de
2

John Harrington (1561 - 1612), cortesão e poeta satírico inglês nascido em Kelston,
Somerset. Formado em Cambridge, entrou para a história do saneamento quando idealizou e
convenceu sua protetora, a Rainha Isabel, a instalar no palácio, um recinto interno e fechado com
vaso cloacal, a primeira latrina.
3

Joseph Bramah (1748 - 1814), engenheiro, inventor e construtor inglês nascido em
Stainborough, Yorkshire que inventou a bacia sanitária com descarga hídrica, em 1778, a tranca de
Bramah, em 1784, e a prensa hidráulica, em 1796, em Londres.

24

vivência. A evolução dos conhecimentos científicos, principalmente na área de saúde
pública, tornou imprescindível a necessidade de canalizar as vazões de esgoto de
origem doméstica. Assim, a solução do problema foi canalizar obrigatoriamente os
efluentes domésticos e industriais para as galerias de águas pluviais existentes,
originando, assim, o denominado Sistema Unitário de Esgotos, onde todos os
esgotos eram reunidos em uma só canalização e lançados nos rios e lagos
receptores.
A epidemia de cólera de 1831/32 despertou para os ingleses a preocupação
com o saneamento das cidades, pois evidenciou que a doença era mais intensa em
áreas urbanas carentes de saneamento efetivo, ou seja, em áreas mais poluídas por
excrementos e lixo, além de mostrar que as doenças não se limitavam às classes
mais baixas. Em seu famoso Relatório (1842), Chadwick4 já afirmava que as
medidas preventivas como drenagem e limpeza das casas, por meio de um
suprimento de água e de esgotamento efetivos, paralelo a uma limpeza de todos os
refugos nocivos das cidades, eram operações que deveriam ser resolvidas com os
recursos da engenharia civil e não no serviço médico (UNIVERSIDADE FEDERAL
DE CAMPINA GRANDE, 2008).
No final do século XIX, a construção dos sistemas unitários propagou-se
pelas principais cidades do mundo na época, entre elas, Londres, Paris, Amsterdam,
Hamburgo, Viena, Chicago, Buenos Aires. Nas cidades situadas em regiões tropicais
e equatoriais, com índice pluviométrico alto, a adoção de sistemas unitários tornouse inviável devido ao elevado custo das obras, pois a construção das avantajadas
galerias transportadoras das vazões máximas contrapunham-se às desfavoráveis
condições econômicas características dos países situados nessas faixas do globo
terrestre.
No entanto, a evolução tecnológica nas nações mais adiantadas, como a
Inglaterra e a necessidade do intercâmbio comercial, forçavam a instalação de
4

Edwin Chadwick (1800 - 1890), sanitarista britânico, pioneiro da saúde pública e incansável
apóstolo da higiene, o primeiro a compreender a importância da purificação da água. Naquela época
sua pátria achava-se em pleno desenvolvimento industrial e as condições de higiene haviam-se
agravado, principalmente com o lançamento indiscriminado dos efluentes industriais líquidos nos
arroios e rios. Seu famoso Relatório, de 1842, sobre doenças na classe trabalhadora inglesa,
demonstrou a relação entre pobreza e insalubridade e tornou-se modelo para outros sanitaristas em
várias outras nações. Após integrar várias comissões importantes na história da saúde pública
inglesa, em 1848, com o estabelecimento do Conselho Geral de Saúde, considerado um marco na
história da saúde pública mundial, consagrou definitivamente suas brilhantes "idéias sanitárias".
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medidas sanitárias eficientes, pois a proliferação de pestes e doenças contagiosas
em cidades desprovidas dessas iniciativas propiciavam aos seus visitantes os
mesmos riscos de contaminação, gerando insegurança e implicando, portanto, que
os navios comerciais da época retirassem seus portos de suas rotas marítimas,
temendo contaminação da tripulação e, conseqüentemente, causando prejuízos
constantes às nações mais pobres e dependentes do comércio internacional. No
Brasil relacionavam-se nessa situação, notadamente os portos do Rio de Janeiro e
Santos.
Temendo os efeitos desse desastre econômico, o imperador D. Pedro II5 ,
contratou os ingleses para elaborarem e implantarem sistemas de esgotamento para
o Rio de Janeiro e São Paulo, na época, as principais cidades brasileiras. Ao
estudarem a situação, os projetistas depararam-se com situações peculiares e
diferentes das encontradas na Europa, principalmente as condições climáticas (clima
tropical, com chuvas intensas) e a urbanização (lotes grandes e ruas largas).
Após criteriosos estudos e justificativas foi adotado, na ocasião, um inédito
sistema no qual eram coletadas e conduzidas às galerias, além das águas
residuárias domésticas, apenas as vazões pluviais provenientes das áreas
pavimentadas interiores aos lotes (telhados, pátios, etc). Criava-se, então, o Sistema
Separador Parcial, cujo objetivo básico era reduzir os custos de implantação e,
conseqüentemente, as tarifas a serem pagas pelos usuários.
Em 1879, o engenheiro George Waring6 foi contratado para projetar um
sistema de esgotos para a cidade de Memphis, no Tennessee, EUA, região onde
predominava uma economia rural e relativamente pobre, praticamente incapaz de
5

Dom Pedro II (1825-1891) nasce no palácio da Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro, e foi
batizado como Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bebiano Francisco Xavier de
Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga. Sétimo filho de dom Pedro I e da imperatriz
Leopoldina, herdou o direito ao trono com a morte de seus irmãos mais velhos Miguel e João Carlos.
Tinha 5 anos quando o pai abdicou, ficando no Brasil sob tutela de José Bonifácio de Andrada e Silva
e, depois, do marquês de Itanhaém. Sagrou-se imperador aos 15 anos, em 18 de julho de 1841, um
ano depois de ser declarado maior e começar a reinar. Em 30 de maio de 1843 casou-se com a
princesa napolitana Teresa Cristina Maria de Bourbon, filha de Francisco I, do Reino das Duas
Sicílias. Teve quatro filhos, mas só dois sobrevivem: as princesas Isabel e Leopoldina. No início de
seu governo fez viagens diplomáticas às províncias mais conflituadas. Culto, protegeu artistas e
escritores e manteve correspondência com cientistas de várias partes do mundo, investindo nos
setores públicos e importando tecnologias. Entre 1871 e 1887 fez, por conta própria, três viagens ao
exterior, procurando trazer para o Brasil várias inovações tecnológicas. Com a proclamação da
República, deixou o país e foi com a família para Portugal, em 17 de novembro de 1889. Dois anos
depois, em 5 de dezembro, morreu de pneumonia em Paris, aos 66 anos.
6
George Edwin Waring (morto em 1898), coronel e engenheiro norte-americano, empregou
pela primeira vez em Memphis, capital da Geórgia, EUA, o Sistema Separador Absoluto.
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custear a implantação de um sistema convencional à época. Waring, diante da
situação e contra a opinião dos sanitaristas de então, projetou em sistema
exclusivamente para coleta e remoção das águas residuárias domésticas, excluindo,
portanto, as vazões pluviais no cálculo dos condutos. Estava criado então o Sistema
Separador Absoluto cuja característica principal é ser constituído de uma rede
coletora de esgotos sanitários e uma outra exclusiva para águas pluviais.
Rapidamente, o sistema separador absoluto foi difundindo-se pelo resto do
mundo a partir das idéias de Waring e de suas publicações e também de um outro
famoso defensor do novo sistema, seu contemporâneo, Engenheiro Cady Staley. No
Brasil, destacou-se na divulgação do novo sistema, Saturnino Brito, cujos estudos,
trabalhos e sistemas reformados pelo mesmo, fizeram com que, a partir de 1912, o
separador absoluto passasse a ser adotado obrigatoriamente no País. Sua
consagração veio em 1905, quando contratado pelo Estado para solucionar o
saneamento de Santos, não só construiu e modernizou os sistemas de
abastecimento de água e coletor de esgotos como replanejou toda a parte urbana,
projetou as avenidas principais e os canais de drenagem, efetuou aterros de
pântanos e construiu parques litorâneos e várias obras de proteção ambiental.
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6 SAÚDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
O conceito de Promoção de Saúde proposto pela Organização Mundial de
Saúde (OMS), desde a Conferência de Ottawa, em 1986, é visto como o princípio
orientador das ações de saúde em todo o mundo. Assim sendo, parte-se do
pressuposto de que um dos mais importantes fatores determinantes da saúde são as
condições ambientais.
O conceito de saúde entendido como um estado de completo bem estar
físico, mental e social, não restringe o problema sanitário ao âmbito das doenças.
Hoje, além das ações de prevenção e assistência, considera-se cada vez mais
importante atuar sobre os fatores determinantes da saúde. É este o propósito da
promoção da saúde, que constitui o elemento principal das propostas da
Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde
(OPAS).
A utilização do saneamento como instrumento de promoção da saúde
pressupõe a superação dos entraves tecnológicos, políticos e gerenciais, que têm
dificultado a extensão dos benefícios aos residentes em áreas rurais, municípios e
localidades de pequeno porte.
O conceito de saneamento vem sendo socialmente construído ao longo da
história da humanidade, de acordo com as condições materiais e sociais de cada
época, do avanço do conhecimento e da sua apropriação em cada cultura em
virtude da relação existente entre homem-natureza, e, também, em cada classe
social, relacionando-se, neste caso, às condições materiais de existência e o nível
de informação e conhecimento.
As ações de saneamento sempre tiveram fortes vínculos com o setor de
saúde pública. Como os países desenvolvidos conseguiram atingir níveis elevados
de condições sanitárias das suas cidades, o saneamento deixou de fazer parte do
elenco de preocupações dos governos e da população destes países. Porém, a
poluição ambiental tomou a cena da problemática da saúde pública, fazendo emergir
novas enfermidades e todo um movimento relacionado ao controle da poluição e de
defesa do meio natural. No entanto, nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos ainda persistem níveis baixos de saneamento.
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Assim, pode-se dizer que as preocupações no campo do saneamento passam
a incorporar não só questões de ordem sanitária, mas também ambiental. É
certamente por isso que o conceito de saneamento começa a ser tratado em termos
do saneamento básico e saneamento ambiental.
O saneamento passa a ser alvo de interesse de diversas instituições
governamentais, em diversos níveis de governo, determinando o distanciamento do
seu fim maior, que seria a promoção da saúde pública. Nos países do “terceiro
mundo”, essa situação contribui para o desarranjo institucional e pulverização dos
parcos recursos. O déficit do setor e a falta de recurso para fazer frente ao mesmo
têm colocado crescentes desafios para os governos desses países no sentido da
reversão do quadro sanitário.
O conceito de Saneamento Ambiental possui uma abrangência que
historicamente foi construída com o objetivo de alcançar níveis crescentes de
salubridade ambiental, compreendendo o abastecimento de água, o esgotamento
sanitário, o manejo de resíduos sólidos urbanos, o manejo de águas pluviais
urbanas, o controle de vetores, a disciplina de ocupação e uso do solo, a fim de
promover a melhoria das condições de vida urbana e rural. Dentro desse conceito
mais amplo, um recorte cada vez mais utilizado para uma parte do Saneamento
Ambiental é a classificação de Saneamento Básico, que envolve os sistemas e
serviços para o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a limpeza pública
ou manejo dos resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais.
No Brasil, a literatura aborda várias definições para saneamento, desde o
saneamento propriamente dito, passando pelo saneamento básico até o
saneamento ambiental. Essas definições têm sido muito vinculadas ao enfoque da
política de saneamento vigente. Foi em 1999, que a FUNASA abordou o conceito de
saneamento ambiental, que também é utilizado pela Organização Pan-Americana
Saúde. Recentemente, a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, do
Ministério das Cidades, ao propor a Política Nacional de Saneamento Ambiental
(PNSA), introduziu o conceito de saneamento ambiental. Embora o conceito definido
seja bem amplo, as condições administrativas e financeiras do Ministério das
Cidades exigiram um recorte, sendo adotado o seguinte:
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[...] o conjunto de ações socioeconômicas que visam alcançar níveis
crescentes de salubridade ambiental, por meio de abastecimento de
água potável; coleta, tratamento e disposição sanitária de resíduos
líquidos, sólidos e gasosos; drenagem urbana de águas pluviais;
controle ambiental de roedores, insetos, helmintos e outros vetores e
reservatórios de doenças; promoção da disciplina sanitária do uso e
ocupação do solo, com a finalidade de promover e melhora as
condições de vida urbana e rural. (MINISTÉRIO DAS CIDADES,
2004a).

6.1 Efeitos do Saneamento Ambiental sobre a Saúde

O conhecimento acerca da relação entre saneamento ambiental e o processo
saúde-doença já se encontra estabelecido há mais de um século. Melhorias
sanitárias introduzidas na Europa e na América do Norte, ao lado da elevação da
qualidade de vida da população, desempenharam papel fundamental na redução de
taxas das doenças diarréicas e controle de ocorrência de epidemias de tifo e cólera.
De fato, o amplo acesso, nos países desenvolvidos, aos dispositivos para eliminação
das excretas e a disponibilidade de água de boa qualidade e em quantidade
suficiente determinaram uma drástica redução da incidência das doenças
relacionadas a estes meios de transmissão (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE,
2006a).
Certamente que estes avanços se deram também em decorrência de um
vasto conjunto de efeitos indiretos, que influenciaram a melhoria na saúde mediante
modificação na esfera social, econômica e educacional com conseqüente efeito no
estilo de vida e hábitos, mas é inegável o papel dos efeitos direto produzidos pelas
referidas intervenções na ocorrência daquelas doenças, por contribuírem para elevar
o nível de higiene pessoal e comunitário e o estado nutricional da população.
Entretanto, nos países em desenvolvimento, as doenças relacionadas ao
saneamento

mantêm-se

apresentando-se

como

como

problemas

importantes

causas

relevantes
de

de

morbidade

saúde
e

pública,

mortalidade,

especialmente entre crianças, em razão de um determinante comum, inexistência ou
precariedade do esgotamento sanitário e a não disponibilidade de água em
quantidade suficiente e qualidade adequada para o consumo humano. Tudo isto, por
sua vez, contribui para a deposição das excretas em locais inadequados, tais como
nas mãos, nos alimentos e nos equipamentos domésticos.
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No Brasil, as campanhas sanitárias7 desenvolvidas no início do século XX,
que tinham em sua estrutura um forte componente de saneamento ambiental,
também conseguiram reduzir significativamente e, até, erradicar algumas doenças
endêmicas e epidêmicas.
Apesar do avanço no conhecimento científico-tecnológico na assistência à
saúde individual e coletiva, foi a relativa melhoria alcançada nas condições de vida
das populações que permitiu que se obtivesse uma expressiva redução na
mortalidade pelas doenças redutíveis por saneamento. Contudo, a extrema
desigualdade social existente em nosso país contribui para que permaneçam ainda
extensas áreas de pobreza e com precária infra-estrutura de saneamento e de
saúde, que se potencializam e estão na base da persistência, índices relativamente
elevados de mortalidade infantil e de morbidade e mortalidade por causas evitáveis,
a exemplo das doenças diarréicas e das parasitoses intestinais (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2007).

6.2 Relação do Saneamento Ambiental e Doenças

Para o desenvolvimento dos estágios evolutivos dos parasitas, causadores de
doenças, são indispensáveis as condições ambientais propícias, o que significa dizer
que a ausência ou insuficiência de condições mínimas de saneamento e de práticas
adequadas de higiene favorecem a dispersão desses agentes ao meio ambiente.
Segundo Ministério da Saúde (2007), no que se refere à relação entre
saneamento e mortalidade infantil, numerosas investigações atribuem um papel de
grande importância ao saneamento em seus diversos componentes. Por exemplo, o
tipo de abastecimento de água foi o fator ambiental que se mostrou mais
7

Campanha pelo saneamento do Brasil, promovida pro intelectuais e médicos-higienistas
(Belisário Penna, Arthur Neiva, Oswaldo Cruz. Carlos Chagas dentre outros) na década de 10,
confere aos problemas de saúde pública, visando o combate às endemias rurais - sobretudo.à
malária, à ancilostomose (conhecida como amarelão, anemia verminótica ou tropical) e à
tripanossomíase americana (ou doença de Chagas).
A descoberta da doença por Carlos Chagas; aspectos gerais da doença, como seus sinais e
sintomas iniciais, seu processo de evolução e os métodos e técnicas de diagnóstico, tratamento e
profilaxia; os hábitos e o ciclo de reprodução do barbeiro, bem como os mecanismos de transmissão
da doença pelo inseto; as características do parasito causador da doença, o Trypanosoma cruzi; a
questão da transmissão por meio de transfusão de sangue; as ações voltadas para a melhoria nas
habitações rurais; as experiências de participação comunitária nas ações de vigilância em doença de
Chagas; a prática educativa no controle das endemias.
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significativamente correlacionado às variações das taxas de mortalidade infantil nas
diversas regiões do Sri Lanka. Outro fator também fortemente associado à
mortalidade infantil no mesmo país era a falta de instalações sanitárias nos
domicílios.
Estudo de intervenção em uma área urbana das Filipinas registrou que a
incidência da cólera foi reduzida em 68% após instalação de dispositivos de
eliminação das excretas, em 73% com o abastecimento de água, e em 76% com a
adoção conjunta dessas duas medidas. Em área urbana desse mesmo país, um
estudo de caso-controle demonstrou que a incidência da diarréia diminuiu 20% entre
crianças com menos de dois anos de idade, cujas famílias passaram a usufruir de
um melhor nível de saneamento, resultante tanto da qualidade de água utilizada
como do sistema de eliminação das excretas.
Uma comparação entre mais de 40 países, efetuada a partir de dados
disponíveis em fontes das Nações Unidas, indicou que a proporção de domicílios
sem qualquer tipo de instalação sanitária era o fator que apresentava a associação
mais forte com a mortalidade infantil.
Os óbitos por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado no
Brasil vêm apresentando tendência de declínio, embora com oscilações importantes,
como o aumento de óbitos por diarréia em 1998 (Tabela 1), devido a um incremento
de caso em todos os estados do Nordeste neste ano (FUNDAÇÃO NACIONAL DE
SAÚDE, 2006a).

Tabela 1 – Distribuição de freqüência de óbitos pro doenças relacionadas ao
saneamento ambiental inadequado. Brasil, 1996 a 1999
Doenças relacionadas
ao saneamento
ambiental inadequado

1996
Óbitos

1997
%

Óbitos

1998
%

Óbitos

1999
%

Óbitos

%
continua

Diarréias

9.252

56,99

7.457

51,84

8.799

56,05

7.309

53,50

Febres Entéricas

24

0,15

18

0,13

7

0,04

15

0,11

Hepatite A

58

0,36

54

0,38

61

0,39

61

0,45

Dengue

23

0,14

28

0,19

34

0,22

18

0,13

Febre Amarela

5

0,03

1

0,01

7

0,04

6

0,04

Leishmanioses

160

0,99

117

0,81

138

0,88

224

1,64
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Doenças relacionadas
ao saneamento
ambiental inadequado

1996
Óbitos

1997
%

Óbitos

1998
%

Óbitos

1999
%

Óbitos

%
conclusão

Filariose Linfática

3

0,02

2

0,01

6

0,04

0

0,00

224

1,38

151

1,05

170

1,08

193

1,41

5.376

33,12

5.410

37,61

5.355

34,11

4.815

35,25

Esquistossomose

450

2,77

505

3,51

478

3,04

441

3,23

Leptospirose

455

2,80

389

2,70

396

2,52

323

2,36

Doença dos Olhos

0

0,00

1

0,01

0

0,00

3

0,02

Doenças da Pele

1

0,01

2

0,01

3

0,02

1

0,01

197

1,21

243

1,69

244

1,55

247

1,81

6

0,04

7

0,05

1

0,01

5

0,04

Malária
Doenças de Chagas

Helmintíases
Teníases

Total
16.234 100,00 14.385 100,00 15.699 100,00 13.661 100,00
Fonte: Fundação Nacional de Saúde (2006a)

As maiores proporções de óbitos entre as doenças relacionadas ao
saneamento ambiental inadequado referem-se a diarréia e Doença de Chagas que,
juntas, representam cerca de 90% das internações pelas doenças selecionadas no
período de 1996 a 2000.
Mais da metade dos óbitos por diarréia ocorrem em crianças menores de 1
ano de idade, e cerca de 63% aconteceram em menores de 5 anos. Uma proporção
importante de diarréia, cerca de 25%, ocorreram em pessoas com idade acima de 65
anos. A maioria, mais de 90% dos óbitos por Doença de Chagas aconteceu em
pessoas com mais de 39 anos de idade.
As diferenças regionais em relação à mortalidade em menores de 5 anos
aparecem na comparação entre as mortalidades proporcionais por diarréia nas
faixas etárias de menores de 1 e de 1 a 4 anos. As regiões Nordeste e Norte têm as
maiores proporções acima da media nacional (Tabela 2)
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Tabela 2 – Distribuição da mortalidade proporcional por diarréias na faixa etária de
menores de 1 e de 5 anos.Regiões, 1996 a 1999
1996
Região

1997

1998

1999

Norte

<1
9,06

<5
9,48

<1
8,01

<5
8,64

<1
8,50

<5
9,05

<1
5,79

<5
6,34

Nordeste

15,16

14,80

12,24

12,10

15,78

15,33

12,74

12,74

Sudeste

4,69

4,65

3,26

3,27

3,34

3,43

2,62

2,62

Sul

4,83

4,88

3,74

3,95

4,65

4,50

3,20

3,20

Centro-Oeste
6,28
6,59
5,54
Fonte: Fundação Nacional de Saúde (2006a)

5,48

4,77

5,22

4,09

4,09

O quadro 1 abaixo apresenta doenças resultantes da ausência de rede de
esgoto.

Grupos de
Doenças

Formas de
Transmissão

Principais Doenças

Formas de Prevenção
continuação

Feco-orais
(não
bacterianas).

Contato de pessoa
para pessoa,
quando não se tem
higiene pessoal e
doméstica
adequada.

- Poliomelite;
- Hepatite tipo A;
- Giardiase;
- Disenteria ambiana;
- Diarréia por vírus.

- Melhorar as moradias e as
instalações sanitárias;
- Implantar sistema de
abastecimento de água;
- Promover educação sanitária.

Feco-orais
(bacterianas).

Contato de pessoa
para pessoa,
ingestão e contato
com alimentos
contaminados e
contato com fontes
de águas
contaminadas pelas
fezes.

- Febre tifóide;
- Febre paratifóide;
- Diarréias e
disenterias
bacterianas, como a
cólera.

- Implantar sistema adequado de
disposição de esgotos;
- Melhorar as moradias e as
instalações sanitárias;
- Implantar sistema de
abastecimento de água;
- Promover a educação sanitária.

Helmintos
transmitidos
pelo solo.

Ingestão de
alimentos
contaminados e
contato da pele com
o solo.

- Ascaridíase
(lombriga);
- Tricuríase;
- Ancilostomíase
(amarelão).

- Construir e manter limpas as
instalações sanitárias;
- Tratar os esgotos antes da
disposição no solo;
- Evitar contato direto da pele com
o solo (usar calçado).

Tênias
(solitárias) na
carne de boi e
de porco.

Ingestão de carne
mal cozida de
animais infectados.

- Teníase;
- Cisticercose.

- Construir instalações sanitárias
adequadas;
- Tratar esgotos antes da
disposição no solo;
- Inspecionar a carne e ter
cuidados na sua preparação.
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Grupos de
Doenças

Formas de
Transmissão

Principais Doenças

Formas de Prevenção
conclusão

Helmintos
associados à
água.

Contato da pele com
água contaminada.

Esquistossomose

- Construir instalações sanitárias
adequadas;
- Tratar esgotos antes do
lançamento em cursos d’água;
- Controlara os caramujos;
- Evitar o contato com água
contaminada.

Insetos
vetores
relacionados
com as fezes.

Procriação de
insetos em locais
contaminados pelas
fezes.

Filariose
(elefantíase).

- Combater os insetos
transmissores;
- Eliminar condições que possam
favorecer criadouros;
- Evitar o contato com criadouros e
utilizar meios de proteção
individual.

Quadro 1 – Doenças relacionadas com a ausência de rede de esgotos
Fonte: Passeto (2006, p.13)

Doenças resultantes de água contaminada são apresentadas no quadro 2 abaixo.
Grupos de Doenças

Formas de
Transmissão

Principais Doenças

Formas de
Prevenção
continuação

Transmitidas pela
via feco–oral
(alimentos
contaminados por
fezes).

O organismo
patogênico (agente
causador da doença) é
ingerido.

- Diarréias e disenterias
como a cólera e a
giardíase;
- Leptospirose;
- Amebíase;
- Hepatite infecciosa.

- Proteger e tratar as
águas de
abastecimento e
evitar o uso de fontes
contaminadas;
- Fornecer água em
quantidade adequada
e promover a higiene
pessoal, doméstica e
dos alimentos.

Controladas pela
limpeza com água.

A falta de água e a
higiene pessoal
insuficiente criam
condições favoráveis
para sua disseminação.

Infecções na pele e
nos olhos, como o
tracoma e o tifo
relacionado com
piolhos, e a escabiose.

Fornecer água em
quantidade adequada
e promover a higiene
pessoal e doméstica.

Associadas à água
(uma parte do ciclo
de vida do agente
infeccioso ocorre em
um animal aquático).

O patogênico penetra
pela pele ou é ingerido.

Esquistossomose.

- Adotar medidas
adequadas para a
disposição de
esgotos;
- Evitar o contato de
pessoas com águas
infectadas;
- Proteger mananciais;
- Combater o
hospedeiro
intermediário.
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Grupos de Doenças

Formas de
Transmissão

Principais Doenças

Formas de
Prevenção
conclusão

Transmitidas por
vetores que se
relacionam com a
água.

As doenças são
propagadas por insetos
que nascem na água ou
picam perto dela.

- Malária;
- Febre amarela;
- Dengue;
- Elefantíase.

- Eliminar condições
que possam favorecer
criadouros;
- Combater os insetos
transmissores;
- Evitar o contato com
criadouros;
- Utilizar meios de
proteção individual.

Quadro 2 – Doenças relacionadas com água contaminada
Fonte: Passeto (2006, p.14)

Doenças e conseqüências da ausência de tratamento de esgoto são
apresentadas no quadro 3 a seguir.
Poluentes

Parâmetros de
Caracterização

Tipo de
Esgoto

Conseqüências

Patogênicos

Coliformes

Domésticos

Doenças de Veiculação Hídrica

Sólidos em
suspensão.

Matéria
orgânica
biodegradável.
Nutrientes.

Sólidos em
suspensão totais.

- Domésticos;
- Industriais.

- Problemas estéticos;
- Depósitos de lodo;
- Absorção de poluentes;
- Proteção de patogênicos.

Demanda
bioquímica de
oxigênio.

- Domésticos;
- Industriais.

- Consumo de oxigênio;
- Mortandade de peixes;
- Condições sépticas.

- Nitrogênio;
- Fósforo.

- Domésticos;
- Industriais.

- Crescimento excessivo de algas;
- Toxicidade aos peixes;
- Doenças em recém nascidos
(nitratos).

- Industriais;
- Agrícolas.

- Toxicidade;
- Espumas;
- Redução da transferência de
oxigênio;
- Não biodegrabilidade;
- Maus odores.

Compostos não - Pesticidas;
biodegradáveis. - Detergentes;
- Outros.

Quadro 3 – Doenças e outras conseqüências da ausência de tratamento do esgoto sanitário
Fonte: Passeto (2006, p.15)

As figuras 4 e 5 ajudam a visualizar o processo de transmissão de doenças
por meio da água contaminada.
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Na figura 4, observa-se que o esgoto não coletado contamina os corpos de
água e o solo, criando um ambiente propício à propagação de microorganismos
patogênicos que, por sua vez, contaminam o córrego de onde a água para consumo

Figura 4 - Transmissão de doenças de veiculação hídrica
Fonte: Passeto (2006, p.18)

na residência é captada.
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A figura 5 mostra um sistema de saneamento com instalações sanitárias,
coleta, tratamento e disposição final adequada do esgoto, onde não se registra a
presença de microorganismos patogênicos na água do córrego que serve como

Figura 5 - Interrupção do ciclo de transmissão de doenças de veiculação hídrica, através da implantação de um
sistema de saneamento
Fonte: Passeto (2006, p.19)

fonte de abastecimento humano.
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7 ASPECTOS RELEVANTES DO SISTEMA DE SANEAMENTO

É característico de qualquer comunidade, o consumo de água como uma
necessidade básica para desempenho das diversas atividades diárias e,
conseqüentemente,

a

geração

de

águas

residuárias

sem

condições

de

reaproveitamento. A água consumida na comunidade deve ser de procedência
conhecida e qualificada com um grau de pureza que possa ser utilizada de imediato
para o fim a que se destina. As instalações necessárias para que a água seja
captada, tratada, transportada e distribuída nos pontos de consumo constituem o
sistema de abastecimento de água.
Os processos de consumo da água, na sua maioria das vezes, geram vazões
de águas residuárias que, por não disporem de condições de reutilização, devem ser
coletadas e transportadas para locais afastados da comunidade, de modo mais
rápido e seguro, onde, de acordo com as circunstâncias, deverão passar por
processos de depuração adequados antes de serem lançadas nos corpos
receptores naturais. Este condicionamento é necessário para preservar o equilíbrio
ecológico no ambiente atingido direta ou indiretamente pelo lançamento. Este
serviço é executado pelo sistema de esgotos sanitários.
A geração de resíduos sólidos, o lixo, também é uma conseqüência da
presença humana. Sendo sua constituição de teor insalubre e de presença
incômoda para a população humana, deve ser coletado de modo sistemático e
seguro e transportado para locais de beneficiamento, incineração ou áreas de
depósito previamente determinadas e preparadas, isoladas do perímetro habitado a
fim de evitar interferência no desempenho das atividades vitais da comunidade.
Paralelamente à operação dos serviços citados, devem também ser drenadas
as águas de escoamento superficial, em geral vazões sazonais de origem pluvial,
através de um sistema de galerias e canais, para os corpos receptores de maior
porte como córregos, rios e lagos. A existência desse conjunto de condutos artificiais
de esgotamento‚ denominado de sistema de drenagem pluvial ou sistema de
esgotos pluviais, é fundamental para preservação da estrutura física da comunidade,
pela redução ou controle dos efeitos adversos provocados pela presença
incontrolada dessas vazões.
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Entende-se, pois, que a existência dos serviços descritos são essenciais para
o bem-estar de toda uma comunidade. Por definição, esse conjunto de serviços
compõe o denominado Saneamento Básico, e tradicionalmente tem sido de
responsabilidade, pelo menos no seu gerenciamento, do poder público imperante na
coletividade.
É fundamental, também, observar-se que a boa operação e confiabilidade dos
sistemas que compõem as atividades de Saneamento Básico respondem
diretamente por melhores condições de saúde, conforto e segurança e produtividade
em uma comunidade urbana.
Nas cidades beneficiadas por um sistema público de abastecimento de água
e ainda carentes de sistemas de esgotos sanitários, as águas servidas acabam
poluindo o solo, contaminando as águas superficiais e freáticas e frequentemente
passam a escoar pelas valas e sarjetas, constituindo-se em perigosos focos de
disseminação de doenças.
Com a construção e operação do sistema de esgotos sanitários numa
comunidade, procura-se atingir os seguintes objetivos mais importantes:
a) Melhoria das condições sanitárias locais e consequentemente aumento
da produção; conservação de recursos naturais;
b) Coleta e afastamento rápido e seguro das águas residuárias;
c) Disposição sanitária adequada do efluente;
d) Eliminação de focos de poluição e contaminação, assim como de
aspectos estéticos desagradáveis (odores agressivos).

O termo condição sanitária expressa o nível de salubridade ambiental, se
relacionado à existência de condições higiênicas das moradias e do espaço público,
envolvendo desde as instalações hidráulicas sanitárias domiciliares aos sistemas
públicos de saneamento.
Os sistemas de saneamento envolvem diversas soluções individuais e
coletivas para o abastecimento de água, destino dos esgotos e dos resíduos sólidos
e drenagem das águas pluviais. Esses sistemas devem ter qualidade e quantidade
suficiente para a promoção da saúde pública e controle da poluição ambiental.
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O Brasil apresenta imensos déficits em melhorias das condições ambientais,
pois parcelas significativas da sua população não têm acesso aos benefícios do
saneamento ambiental. Essa situação é visível tanto quando se comparam as
regiões do país ou quando se comparam áreas da maioria das grandes cidades, e
está na base dos grandes diferenciais inter e intra-regionais, intra-urbanos e urbanorural observado nas condições de vida e de saúde. Não por acaso, políticas de
saneamento vêm sendo identificadas como prioridades que poderiam reduzir esses
imensos diferenciais, constituindo-se em um importante fator de equidade
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007).
O gráfico 1 revela a acentuada diferença existente na difusão espacial das
redes de saneamento no território brasileiro, com destaque para a presença de rede
de abastecimento de água e dos serviços de coleta de lixo e limpeza urbana na
maioria dos municípios brasileiros, em contraste com a concentração espacial da
rede de esgotos sanitários, cuja presença continua restrita à região sudeste e às
áreas mais urbanizadas das demais regiões do País.

Gráfico 1 - Proporção de municípios com serviços de saneamento básico, por tipo de
serviço, segundo as Grandes Regiões, 2000
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2008)
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7.1 Panorama da cobertura do saneamento no Brasil

Segundo Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento
(2008), os números do saneamento básico mostram que o Brasil ainda tem muito
avançar. O índice médio de coleta de esgotos no País é de 69,7%, sendo que o
tratamento atinge apenas 25%. Os números são do Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento (SNIS), do Ministério das Cidades.
Os números de coleta e tratamento de esgotos no Brasil refletem diferenças
regionais históricas do país: no Sudeste, o índice de coleta é de 91,4%, já no Norte,
não chega a 9% das habitações.
Entre as capitais, as diferenças chegam a mais de 90%. Enquanto em
cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Porto Alegre a
coleta de esgoto atinge quase toda a população (com índices superiores a 85%), em
Porto Velho, apenas 2,2% têm saneamento básico.
Apesar da importância para saúde e meio ambiente, o saneamento básico no
Brasil está longe de ser adequado. O avanço da rede de esgoto no Brasil é bem
inferior em comparação a outros serviços públicos como o abastecimento de água,
coleta de lixo ou eletricidade. A universalização do serviço de saneamento deve ser
encarada como prioritária para o desenvolvimento do País. O estudo do IBGE (apud
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2006a) mostra que, em 2000, foram
registrados mais de 800 mil casos de seis doenças – dengue, malária, hepatite A,
leptospirose, tifo e febre amarela – que estão diretamente ligadas à má qualidade
das águas, às enchentes, à falta de tratamento adequado do esgoto e do lixo.
Naquele ano, mais de 3 mil crianças com menos de cinco anos morreram de
diarréia.
Na questão específica do saneamento básico, a tabela 3 aponta a carência de
saneamento básico em números tendo por base o levantamento do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2003. Observar que se refere apenas
à coleta de esgoto, e não ao seu tratamento.
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Tabela 3 – Déficit na oferta de saneamento básico no Brasil (2003)

Área

Nº domicílios

Urbana
Rural

Domicílios não atendidos
por rede geral de água
unidades

%

unidades

%

42.107.183

3.368.575

8,0

18.821.911

44,7

7.034.988

5.231.305

74,4

6.754.491

96,0

25.576.402

52,0

Total
49.142.171
8.599.880
17,5
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2003)
(1)
(2)

Domicílios não
atendidos por coleta
de esgoto sanitário

Na área rural, o déficit em esgoto é determinado pela inexistência de rede coletora e fossa
séptica.
Os dados não incluem os domicílios da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima,
Pará e Amapá.

7.1.1 Água x Esgoto

Os problemas decorrentes da falta de um sistema de coleta, tratamento e
disposição final de esgoto sanitário agravam-se quando existe fornecimento de água
tratada à população. A água utilizada é transformada em esgoto sanitário, ou seja, os
domicílios atendidos por redes de abastecimento de água e desprovidos de sistemas
de coleta de esgotos sanitários geram esgotos sanitários mais potentes e
prejudiciais à qualidade de vida da população.
Ao levar a rede de abastecimento de água a uma comunidade, o poder
público está implantando um “mini pólo gerador” de esgoto sanitário nos domicílios
atendidos por despejarem diariamente o esgoto sanitário a céu aberto poluindo o
meio ambiente.
A figura 6 a seguir compara a desproporção do índice de atendimento total de
água com a de esgoto.
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Figura 6 – Distribuição espacial dos índices de atendimento total de água e esgoto
Fonte: Ministério das Cidades (2004b)
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7.1.2 Esgotamento Sanitário

Diferenças regionais são observadas quanto ao acesso à rede geral de
esgoto, conforme figura 7. A Região Sudeste é a mais bem servida, sobretudo no
Estado de São Paulo.

Figura 7 – Rede Geral de esgotamento sanitário dos domicílios – 2000
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2000a)

7.1.3 Tratamento de Esgoto
A oferta do serviço de abastecimento de água aos domicílios cresceu nos
últimos anos. Pela Pesquisa Nacional de Saneamento Básico do Censo
Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2000b) registra que
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87,90% do território brasileiro o têm acesso à rede geral de abastecimento de água
e 41,60% estão ligados à rede geral de esgotamento sanitário. Mesmo no caso do
esgoto coletado por rede pública em área urbana, cerca de 70% dele não recebe
qualquer tipo de tratamento (Figura 8) quando da sua disposição final em corpos
d’água naturais.

Figura 8 – Tratamento de esgoto sanitário - 2000
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2000a)

7.1.4 Drenagem Urbana

Quanto à abrangência da rede de drenagem, 78,6% dos municípios
brasileiros contam com serviços de drenagem urbana. As diferenças entre os
municípios de pequeno e grande porte, no que se refere aos serviços de drenagem
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urbana, têm explicações. Uma delas, e talvez a principal, é a falta de recursos
enfrentados pelos municípios pequenos em priorizar investimentos diante a
escassez orçamentária. Uma segunda explicação pode estar nas características
climáticas, geográficas, geológicas ou topográficas de determinadas regiões que
podem demandar menores investimentos neste serviço, como é o caso de algumas
áreas do Nordeste do Brasil. Uma outra é a própria demanda de populações mais
organizadas dos municípios mais populosos que, com melhores níveis educacionais
e socioeconômicos, criam canais de reivindicação formais e outras formas de
pressão popular por melhores serviços (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA, 2000a).

A distribuição da rede de drenagem é mais favorável às áreas mais
desenvolvidas (Gráfico 2).

Gráfico 2 – Proporção dos municípios com redes de drenagem urbana, segundo
as Grandes Regiões – Brasil – 2000
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2000b)

Nesse contexto, a Região Sul aparece com 94,4% dos municípios com rede
de drenagem urbana, enquanto no Sudeste, onde se concentra mais da metade da
população do País, é possível encontrar rede de drenagem em 88,1% dos
municípios. A Região Norte é a com menor proporção de municípios com rede de
drenagem, 49,4% (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2004).
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7.1.5 Limpeza urbana e coleta de lixo

A coleta de lixo domiciliar, direta e indireta8, abrange amplas coberturas no
Sudeste, Sul e Centro-Oeste, sendo que os municípios com mais de 1 milhão de
habitantes, os mais populosos, apresentam maior cobertura (Figura 9). Alguns
municípios sobressaem do seu entorno por possuírem percentuais mais elevados de
domicílios (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2004).
Em relação ao destino do lixo não coletado, é prática em algumas regiões de
enterrá-los na propriedade; queimá-los; lançá-los em rios, mares ou lagos; jogá-los
em terrenos baldios e logradouros.

Figura 9 – Limpeza urbana e coleta de lixo - 2000
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2004)

8

A coleta de lixo direta refere-se à coleta no domicílio e a indireta, à coleta de lixo colocado
em caçamba, tanque ou depósito.
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7.2 Situação do saneamento em países desenvolvidos

Dentre os países desenvolvidos onde há água tratada e sistema completo de
esgoto sanitário para 100% da população, o Canadá tem se destacado em um
movimento de promoção da saúde, defendendo o conceito de cidade saudável, que
tem hoje o aval da Organização Mundial de Saúde/Organização Panamericana de
Saúde (PMS/OPAS).
Os Estados Unidos e a maior parte dos países europeus já resolveram o
problema da coleta, tratamento e disposição do esgoto sanitário há muitas décadas.
Os investimentos que são feitos atualmente nesses países referem-se à
modernização ou ampliação dos sistemas já implantados.
A cidade de Chicago, uma das mais desenvolvidas dos Estados Unidos, é um
exemplo de universalização do serviço. Dos cerca de 2 milhões de domicílios, 98,7%
dispõem de coleta e tratamento do esgoto sanitário, 1% possui fossa séptica e
apenas 0,2% do total destinam os esgotos domésticos por meio de outros meios.
Em San Diego, no Estado da Califórnia, dos 946.240 domicílios existentes na
cidade, 93,2% são atendidos por sistema público de coleta de esgoto sanitário, 6,5%
dispõem de fossas sépticas e 0,3% dispõem o esgoto por outros meios.
Em Miami, dos 771.228 domicílios, 15,1% destinam o esgoto sanitário as
fossas sépticas e 84,4% ao sistema de coleta e tratamento. Apenas 0,5% dos
domicílios utilizam-se de outros meios para a destinação do esgoto (PASSETO,
2006).
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8 PROGRAMAS E AÇÕES NACIONAIS EM SANEAMENTO AMBIENTAL

Programas e ações referenciais definidos e financiados pelos governos
federal, estadual e municipal junto com agências de desenvolvimento nacionais e
internacionais, dentro do segmento de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, desenvolvimento institucional de prestadores de serviços de água e
esgoto, drenagem urbana, resíduos sólidos domiciliares urbanos vêm sendo
desenvolvidos mediante estudos, projetos e obras em saneamento integrado
visando apoiar a universalização dos serviços de saneamento ambiental, entre os
quais destacam-se:

8.1 Ministério das Cidades – Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

A missão da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental é assegurar os
direitos humanos fundamentais de acesso à água potável em qualidade e
quantidade suficientes e a vida em ambiente salubre nas cidades e no campo,
segundo os princípios fundamentais da universalidade, equidade e integridade.

8.1.1 Saneamento para Todos

Visa promover a melhoria das condições de saúde e da qualidade de vida da
população urbana por intermédio de ações de saneamento básico, integradas e
articuladas com outras políticas setoriais, por meio de empreendimentos destinados
ao aumento da cobertura de serviços de abastecimento de água, esgoto sanitário,
drenagem urbana, desenvolvimento institucional e tratamento e disposição final de
resíduos sólidos.
São modalidades do Programa:
•

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Ações para o aumento da cobertura ou
da capacidade de produção de sistema de abastecimento de água;
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•

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Ações para o aumento da cobertura de
sistemas de esgotamento sanitário ou da capacidade de tratamento e
destinação final adequados de efluentes;

•

SANEAMENTO INTEGRADO - Ações integradas de saneamento em
áreas ocupadas por população de baixa renda onde esteja
caracterizada a precariedade ou a inexistência de condições sanitárias
e ambientais mínimas, por meio de soluções técnicas adequadas;

•

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - Ações articuladas, visando
ao aumento da eficiência dos prestadores de serviços públicos de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, por meio da
promoção

de

melhorias

operacionais,

incluindo

reabilitação

e

recuperação de sistemas existentes e de outras ações de redução de
custos e de perdas, e de preservação de mananciais utilizados para o
abastecimento público;
•

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - Ações com vistas à melhoria das
condições de salubridade ambiental associadas ao manejo das águas
pluviais, em particular por meio de promoção de ações de prevenção e
de controle de inundações e de seus danos nas áreas urbanas, e de
melhoria da qualidade da água dos corpos que recebem lançamentos
de águas pluviais;

•

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - Promoção de ações com vistas
ao aumento da cobertura dos serviços de coleta, transporte, tratamento
e disposição final de resíduos sólidos urbanos domiciliares e
assemelhados, a implantação de infra-estrutura necessária para
execução de coleta de resíduos de serviços de saúde bem como apoio
à implementação de ações relativas à coleta seletiva, triagem e
reciclagem. Destina-se também ao desenvolvimento de ações a
implantação de empreendimentos relativos a educação ambiental,
participação comunitária, e, quando for o caso, o trabalho social
destinado à inclusão social de catadores e ao aproveitamento
econômico do material reciclado;
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•

MANEJO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO - Ações
com vistas ao acondicionamento, à coleta e transporte, ao transbordo,
à triagem, à reciclagem e à destinação final dos resíduos oriundos das
atividades de construção e demolição;

•

PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS - Promoção da
preservação e recuperação de mananciais por intermédio de ações de
coleta, transporte e tratamento de esgotos sanitários; instalações de
ramais prediais ou ramais condominiais de esgoto sanitário e de
unidades sanitárias em domicílios de baixa renda; desassoreamento de
cursos d’água; proteção de nascentes; recomposição de matas ciliares;
recuperação de margens, áreas degradadas e de processo erosivo
causados por drenagem inadequada de água em vias; apoio à
implantação de coleta seletiva de materiais recicláveis, e ações
complementares de suporte a implantação dos empreendimentos
relativos a educação sanitária e ambiental e a participação comunitária;

•

ESTUDOS E PROJETOS - Elaboração de planos, estudos de
concepção e projetos para empreendimentos de abastecimento de
água, esgotamento sanitário, desenvolvimento institucional, manejo de
águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo e preservação de
mananciais.

8.1.2 Programa de Ação Social em Saneamento - PASS/BID

Conforme informações do Ministério das Cidades (2008) o Programa de Ação
Social em Saneamento (PASS/BID) visa universalizar os serviços de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário nas áreas urbanas de maior concentração de
pobreza, melhorando o quadro de saúde da população e as condições ambientais
nas

localidades

beneficiadas.

Por

se

tratar

de

uma

política

tipicamente

compensatória, o PASS/BID restringe sua atuação aos municípios de pequeno e
médio porte com maiores déficits de cobertura desses serviços. Neste sentido, atua
nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, no Estado do Espírito Santo e no norte
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do Estado de Minas Gerais, localidades reconhecidas como as de menor renda com IDH abaixo da média nacional - e maior déficit em saneamento básico.
O Programa prevê as seguintes ações:
•

obras, inclusive pré-investimento (estudos de concepção de projetos,
projetos básicos e executivos, EIA/RIMA e de educação sanitária);

•

desenvolvimento institucional;

•

educação sanitária e ambiental.

8.1.3 Programa de Modernização do Setor de Saneamento (PMSS)

O Programa objetiva a promoção do reordenamento institucional do Setor, por
meio (i) da indução do aumento da eficiência e da capacidade de investimentos, (ii)
do apoio ao estabelecimento de novos modelos para a prestação dos serviços,
ampliando a participação do setor privado e (iii) da proposição de instrumentos de
regulação e controle.
A linha de ação baseada nos investimentos é utilizada não só para o
necessário aumento da cobertura dos serviços, mas, sobretudo como instrumento
para a indução da melhoria da eficiência. Os recursos são destinados,
prioritariamente, a ações de recuperação e otimização da infra-estrutura existente,
assim como de reforma institucional e desenvolvimento operacional do prestador
que impliquem a melhoria geral de sua eficiência. Essas ações são priorizadas com
o objetivo de aumentar sua capacidade de autofinanciamento e de alavancar
empréstimos, do prestador, como estratégia para ampliar e melhorar a prestação dos
serviços.

8.1.4 PAT – PROSANEAR/BID – Projeto de Assistência Técnica ao programa de
Saneamento para Populações em Áreas de Baixa Renda
Segundo o Ministério das Cidades (2008) O PAT PROSANEAR é um Projeto
de Assistência Técnica ao PROSANEAR que visa apoiar técnica e financeiramente
os estados e municípios na elaboração de Projetos de Saneamento Integrado (PSI)
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e Planos de Desenvolvimento Local Integrado (PDLI), desde que assegurado os
recursos para a realização das obras (FGTS, outras fontes públicas ou privadas).
O objetivo fundamental do PAT PROSANEAR é equacionar, de forma autosustentável, os problemas de saneamento ambiental nas áreas urbanas altamente
adensadas, ocupadas por famílias de baixa renda, onde as condições de infraestrutura (abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana - resíduos
sólidos, drenagem urbana, contenção de encostas, etc) sejam precárias.
O Projeto de Saneamento Integrado é composto de duas partes: Engenharia
e Trabalho Social.
•

Engenharia - elaboração de estudos de concepção, de viabilidade
ambiental e de viabilidade econômico-financeira e o projeto básico de
saneamento integrado;

•

Trabalho Social - elaboração de plano de ação voltado para a
mobilização

e

organização

da

comunidade,

desenvolvimento

comunitário e educação sanitária e ambiental.

Para as áreas de intervenção contempladas com o PAT PROSANEAR, que
atende as Prefeituras, o objetivo geral é de estabelecer estratégias para a
recuperação de áreas urbanas degradadas, definir ações e intervenções
necessárias para o desenvolvimento integrado da área e buscar os mecanismos
para sua viabilização. No Plano de Desenvolvimento Local Integrado são
identificadas as ações necessárias à preservação ambiental, a regularização
fundiária e a ordenação do uso e ocupação do solo, execução de projetos
articulados que promovam a melhoria das condições habitacionais, de infraestrutura, de ampliação da qualidade e cobertura dos serviços sociais e de apoio ao
desenvolvimento comunitário.

Diretrizes do PAT-PROSANEAR:
•

Compatibilização das intervenções em saneamento, com as demais
ações setoriais voltadas ao atendimento das populações carentes;
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•

Definição de uma política tarifária que contemple a recuperação dos
custos e que seja transparente com relação aos subsídios praticados;

•

Adoção de técnicas que promovam ganhos de eficiência e redução de
custos;

•

Participação da comunidade.

8.1.5 Serviços Urbanos de Água e Esgoto
Visa apoiar a implantação e ampliação dos sistemas de abastecimento de
água e sistemas de esgoto em municípios com população superior a 30.000
habitantes.
Contempla intervenções necessárias ao aumento da cobertura dos serviços
de abastecimento de água nas áreas mais carentes do País e ser implementada por
intermédio da execução dos seguintes empreendimentos:
•

Sistema de captação de água, inclusive estação elevatória;

•

Adução de água bruta ou água tratada, inclusive estação elevatória;

•

Reservação;

•

Estação de tratamento (ETA);

•

Rede de distribuição;

•

Ligação domiciliar, incluindo instalação de hidrômetro;

•

Sistemas

simplificados

de

abastecimento,

incluindo

conjunto

constituído de poços, reservatórios e chafarizes.

Contemplar intervenções necessárias ao aumento da cobertura de serviços
de esgotamento sanitário nas áreas mais carentes do País e ser implementada por
intermédio da execução dos seguintes empreendimentos, dispostos por tipo de
solução.
Na implantação de soluções coletivas, com sistema de coleta e tratamento de
esgotos:
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•

rede

coletora,

adotando-se,

sempre

que

possível,

o

sistema

condominial;
•

estação elevatória;

•

interceptor e emissário;

•

estação de tratamento (ETE);

•

ligação domiciliar e intradomiciliar;

•

instalações hidráulico-sanitárias domiciliares.

Nas soluções individuais de esgotamento sanitário:
•

fossa séptica, inclusive instalações para disposição final do efluente;

•

instalações hidráulico-sanitárias domiciliares.

8.1.6 Programa Resíduos Sólidos Urbanos

Ë um programa do governo federal que visa incentivar:
•

A redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos urbanos;

•

Ampliação da cobertura e o aumento da eficiência e da eficácia dos
serviços de manejo de resíduos sólidos;

•

A inserção social e a emancipação econômica de catadores por meio
da eliminação dos lixões e do trabalho infantil no lixo.

O Programa incentiva ainda a exploração e utilização do biogás oriundo da
decomposição da parcela orgânica dos resíduos de aterros e lixões, para
aproveitamento energético e redução de emissão de gases poluentes proposto pelo
Protocolo de Quioto e, no que se refere aos resíduos de construção e demolição.
Esta Ação contempla intervenções que visam contribuir para proporcionar à
população acesso aos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos
(acondicionamento, coleta e transporte, transbordo, tratamento e/ou disposição
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final), visando à salubridade ambiental, à eliminação de lixões, à inserção social e a
emancipação econômica de catadores e é implementada por intermédio das
modalidades a seguir:
•

Desativação de lixões e implantação de unidades de disposição final aterros sanitários ou aterros controlados;

•

Implantação ou adequação de unidades de tratamento - centrais de
triagem e compostagem incluindo a infra-estrutura para a coleta
seletiva por parte dos catadores;

•

Implantação de unidades de transferência intermediária - estações de
transbordo;

•

Sistemas de acondicionamento, coleta e transporte de resíduos
domésticos e de vias e logradouros públicos.

8.1.7 Programa Drenagem Urbana Sustentável

Este Programa tem como princípio viabilizar intervenções estruturais
necessárias a implantação ou melhoria dos sistemas de drenagem urbana, por meio
da execução de galerias ou canais para escoamento superficial de águas pluviais,
além da construção de bacias de retenção de cheias e, medidas não-estruturais
como realocação da população sujeita a inundações, recuperação de áreas úmidas
(várzeas), a prevenção, ao controle e a minimização dos impactos provocados por
enchentes urbanas e ribeirinhas.
O Programa promove a gestão sustentável de drenagem urbana com ações
não estruturais e estruturais dirigidas à prevenção, controle e minimização dos
impactos provocados por enchentes urbanas e ribeirinhas. Tem como proposta a
elaboração de estudos e projetos, aquisição de equipamentos, implantação,
ampliação e melhoria dos sistemas de drenagem urbana, envolvendo atividades de
microdrenagem e macrodrenagem, bem como serviços como capacitação e
desenvolvimento institucional e de recursos humanos, fortalecimento social,
fiscalização e avaliação.
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8.2 Fundação Nacional da Saúde (FUNASA)

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa), órgão executivo do Ministério da
Saúde, é uma das instituições do Governo Federal responsável em promover a
inclusão social por meio de ações de saneamento.

8.2.1 Programa Alvorada: Ação Saneamento/Redução da Mortalidade Infantil

Projeto ALVORADA tem por objetivo reduzir as desigualdades regionais por
meio da melhoria das condições de vida das áreas mais carentes do Brasil. O
SANEAMENTO é uma das ações promovidas pelo Projeto ALVORADA.
O Programa de SANEAMENTO do Projeto ALVORADA visa reduzir a
morbidade e a mortalidade infantil provocadas por doenças associadas à falta ou
deficiência de saneamento. A ação é baseada em três componentes:

8.2.2 Programa Saneamento Básico

O Programa tem como objetivo prover saneamento básico nos municípios
para eliminar as condições ambientais responsáveis pela ocorrência de doenças ou
que oferecem riscos iminentes ao seu aparecimento. É constituído de quatro
componentes principais:
•

Abastecimento de Água;

•

Esgotamento Sanitário;

•

Melhorias Sanitárias;

•

Limpeza Urbana.

Os municípios são selecionados com base em critérios epidemiológicos,
sendo priorizados aqueles que apresentem os problemas mais graves em termos de
saúde pública.
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8.3 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

O BNDES é um órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior e tem como objetivo apoiar empreendimentos que contribuam
para o desenvolvimento do país.

8.3.1 Projeto Multisetorial Integrado

O Projeto Multissetorial Integrado é um modelo alternativo de tratamento dos
problemas sociais que abrange soluções para os vários tipos de carências,
articulando, no âmbito municipal, investimentos em diversos setores sociais, como
saneamento básico, infra-estrutura social, educação, criação de postos de trabalho e
atenção à infância e à adolescência. As principais características do Projeto
Multissetorial são:
•

formulação

de

soluções

integradas,

considerando-se

as

especificidades locais;
•

o desenvolvimento de processos de participação das comunidades;

•

o gerenciamento;

•

o acompanhamento e avaliação dos resultados e metas estabelecidas;

•

a manutenção e sustentabilidade das transformações promovidas.
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9 EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS EM MELHORIAS URBANAS EM ÁREAS
POBRES
Uma síntese das experiências internacionais de alguns fatores de êxito e
falhas ocorridas nos programas de saneamento e melhorias urbanas em áreas
pobres em outros países com o intuito de contribuir na abordagem em termos
mundiais.

9.1 Venezuela

O Programa de Melhorias Urbanas em Favelas de Caracas teve grande
ênfase na participação comunitária em planejamento das melhorias e constituiu-se
de três componentes principais: melhorias urbanas, desenvolvimento institucional e
um projeto piloto de micro-crédito para melhorias habitacionais. Planejado para um
horizonte de 5 anos, este programa é integrado ao programa municipal de melhorias
urbanas em bairros, que é concebido para uma implementação em um prazo de 20
anos. A componente institucional do programa busca facilitar o processo de
descentralização, promovendo a capacitação em nível municipal (WORLD BANK,
1998 apud NASCIMENTO, 2004).
Os principais campos de atuação do programa são saneamento, melhoria do
acesso e vias de circulação, iluminação, centros comunitários e habitação. Para o
desenvolvimento institucional, uma unidade de gerenciamento do programa foi
estabelecida. Esta unidade faz a supervisão do programa em nível local.
O processo de participação comunitária com o envolvimento de moradores
nas tomadas de decisões e um senso de participação efetiva propiciaram uma
recuperação gradativa dos investimentos e a sustentabilidade do programa.

9.2 Índia

O Programa de Integração de Favelas (Slum Networking Program – SNP),
conhecido localmente como Parivartan (“transformação”) teve início em 1997 e ficou
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a cargo de um órgão central subordinado a uma empresa municipal. Com meta
inicial de beneficiar 300.000 casas, abrangia os serviços de abastecimento de água,
rede de esgotos, construção de banheiros, pavimentação, drenagem pluvial,
colocação de lixeiras, iluminação pública e arborização.
O êxito do programa em cinco áreas urbanas pobres e sua rápida
disseminação para outras comunidades demonstra o aspecto de viabilidade e de
possibilidade efetiva de concretização dos programas de melhorias em áreas pobres
em uma escala progressiva e com abrangência de toda cidade.
Como fatores positivos observados no programa, são apontados os seguintes
itens:
•

Um

ambiente

institucional

favorável,

resultante

de

reformas

administrativas na empresa municipal de serviços, simplificando e
melhorando a arrecadação da empresa, possibilitaram sua forte
participação financeira no programa;
•

A contratação de pessoal técnico adequado, com base na qualificação
profissional. A situação anterior era de quadros profissionais fixos, com
promoção exclusivamente por antiguidade;

•

O trabalho integrado dos técnicos sociais com os de engenharia. Isto
somente ocorreu após sanadas dificuldades iniciais de atuação. Os
engenheiros não consideravam os técnicos sociais como parceiros
iguais no desenvolvimento do programa nas comunidades;

•

Evolução da capacitação dos engenheiros para atuação em áreas
pobres, em contato direto com moradores. No decorrer do programa,
os engenheiros passaram de especialistas supervisores de projetos e
implantação de infra-estrutura a parceiros técnicos com o intuito de
melhorar os serviços públicos em sua comunidade de atuação;

•

O trabalho dos técnicos sociais, amenizando conflitos entre os projetos
de engenharia e as preocupações e demandas dos moradores;

•

A credibilidade das Organizações não governamentais (ONGs)
envolvidas. Esta credibilidade compensou a falta de confiança nos
programas governamentais, marcados por corrupção e ineficiência. A
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rede de comunicação e mobilização de comunidades representada
pelas ONGs também exerceu pressão significativa na empresa
municipal, no sentido de apoio e realização efetiva do programa nas
favelas;
•

O estabelecimento de metas físicas mensuráveis;

•

A qualificação de moradores como agentes comunitários na atuação de
controle de consumo de materiais e execução de operações
específicas das obras foi fundamental na fiscalização de empreiteiros.

Em relação às metas quantitativas inicialmente estabelecidas, o Programa
ficou bastante defasado. Como fatores negativos que explicam isso, o artigo aponta:
•

A falta de flexibilidade nas soluções disponibilizadas pelo Programa.
Em várias ocasiões, os moradores manifestaram vontade de
compartilhar serviços, como as ligações de água e os banheiros. O não
atendimento destas preferências tornou o programa menos atrativo a
muitas comunidades;

•

A oferta de um pacote de serviços tornou caro o programa. Apesar da
redução no valor para famílias que já contavam com alguns dos
serviços, o preço da participação soava alto para a maioria dos
moradores. Além disso, muitos já possuíam serviços obtidos
informalmente, que não eram considerados pelo programa. A aceitação
de serviços formais poderia chamar a atenção da administração
pública para a ocupação irregular de terras na favela;

•

A falta de programa de titulação das propriedades. As exigências para
participação no programa, como terrenos sem irregularidades com o
Estado ou com proprietários particulares, também limitou em muito a
adesão;

•

A concorrência de obras doadas por políticos por meio de subsídios
legalmente permitidos, a custo zero para os moradores. Essas obras
tinham valor muito superior ao do Programa de Integração de Favelas,
e eram patrocinados por vereadores, deputados estaduais e federais;
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•

Os requisitos técnicos convencionais dos projetos. Ex: somente podiam
participar comunidades em que os serviços a serem implantados
apresentassem viabilidade de interligação aos sistemas existentes no
entorno.

Considerando os itens acima apontados, verifica-se a necessidade essencial
de um trabalho com total conhecimento da cultura e da realidade das áreas
beneficiadas. Muitas das dificuldades que limitaram a implantação do programa
foram geradas pela inadequação do programa em relação às condições reais dos
moradores, seu poder aquisitivo, sua capacidade de assumir dívidas, sua afinidade
com o pacote de serviços oferecidos e com as prioridades tidas como premissas
pelo programa.
Também se mostrou essencial ter-se informações em relação às interrelações
das comunidades com o poder político local, que exerceu pressão concorrente com
o programa proposto, prejudicando os objetivos pretendidos (NASCIMENTO, 2004).

9.3 Países da África

A evolução de programas de melhorias urbanas tem sido estudada, nos
últimos 30 anos, a partir de atuações do Banco Mundial e de Agências da ONU junto
ao governo de diversos países. Apesar das diferenças socioeconômicas daqueles
países em relação ao Brasil, ocorrem afinidades em nível de micro-regiões, em que
as infra-estrutura urbana nas áreas mais pobres não divergem tanto daquelas
encontradas aqui. Os índices de crescimento das áreas urbanas são também altos,
demandando estratégias e critérios para o enfrentamento dos problemas mais
prementes. Assim, o conhecimento da experiência africana nos programas de
melhorias urbanas em áreas pobres contém reflexões aplicáveis ao caso brasileiro.
São apresentados alguns itens determinantes de sucesso ou de falhas de
programas de desenvolvimento e melhorias urbanas em áreas pobres de países da
África subsaariana. Os programas foram avaliados segundo parâmetros de
eficiência, consecução de objetivos, continuidade e estrutura organizacional. Em seu
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conjunto, tais avaliações fornecem um panorama da diversidade de lições
aprendidas na África, identificando também alguns dos desafios implícitos na
provisão de serviços para populações pobres nos países em desenvolvimento.

a) Segurança na posse da terra
A provisão de infra-estrutura ou a adoção de uma política contrária à
erradicação e remoção de assentamentos pobres pode aumentar muito a segurança
na posse da terra principalmente em assentamentos localizados em terras públicas.
A titulação formal não garante necessariamente a segurança quanto aos terrenos,
caso isto ocorra em um contexto de políticas que favorecem as remoções e os
reassentamentos.
A posse formal não é mais vista como pré-requisito para implantação de
melhorias urbanas em áreas pobres. A experiência na África aponta que a titulação
formal pode ser dissociada de programas de melhorias urbanas, sem constituir précondição para sua implementação. Um forte argumento nesse aspecto é que os
processos de regularização de terras e de implantação de infra-estrutura física
obedecem a lógica e escalas de tempos diferentes, de difícil conciliação em um
mesmo programa de beneficiamento de áreas pobres.

b) Políticas públicas relativas a áreas pobres
As políticas dos governos africanos no tocante a áreas pobres têm
apresentado grande variação. Nos anos 70, a erradicação de favelas era uma
política freqüente, continuando a ser adotada em alguns países na década de 90.
Em muitos casos, o processo de melhorias urbanas em favelas era considerado
mais um processo dirigido pelas agências doadoras do que uma política nacional de
habitação e urbanização. Mais recentemente alguns países africanos formularam
explicitamente os objetivos das melhorias urbanas como parte de um plano nacional
de desenvolvimento urbano. Essa evolução nas políticas públicas pode ter sido a
maior contribuição dos programas de melhorias ao setor de desenvolvimento
urbano.
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Entretanto, um aspecto relevante é que na maioria dos países africanos
estudados o apoio das autoridades a programas de melhorias urbanas ocorreu mais
como uma aprovação tácita do que como uma política nacional explícita e
formalizada. Os padrões mais baixos, objetivando maior cobertura, uma abordagem
mais realista e uma recuperação dos custos, constituíam um tabu para muitos
governos africanos. Como exemplo, na Zâmbia, os programas de melhorias urbanas
eram considerados pertinentes ao Banco Mundial e nunca foram considerados como
política nacional. Em países como Namíbia e Mali, os vereadores das capitais
reivindicaram ativamente por programas de melhorias urbanas com abrangência em
suas cidades, mas não receberam apoio oficial das autoridades federais.
Observa-se que a inclusão das áreas pobres nos programas governamentais
em vários níveis de governo passa pelo reconhecimento oficial da realidade informal
de cada país ou cidade. Os programas de melhorias urbanas em áreas pobres
fariam assim parte de uma estrutura de desenvolvimento urbano que levaria em
conta a realidade e os recursos disponíveis e realmente necessários em cada
comunidade e seu entorno urbano.

c) O beneficiamento da população pobre
A seleção de comunidades beneficiárias usualmente se baseou em uma
combinação de avaliações de necessidades e propensão à participação pessoal e
financeira por parte de articulações de políticos com as comunidades.
Após a implantação dos programas uma grande valorização dos terrenos
pode ter conseqüências não desejadas, a exemplo da evasão dos beneficiários
inicialmente objetivados pela venda dos terrenos por valores 10 a 50 vezes mais
altos que os valores originais.
Uma consideração nesse aspecto é que o planejamento de programas de
melhorias urbanas em áreas pobres deve necessariamente contemplar uma
perspectiva de sustentabilidade socioeconômica para tais áreas. A fixação da
população às áreas beneficiadas depende de mecanismos sociais que garantam a
consolidação das áreas como parte da cidade formal, socialmente integrada e sendo
atendida em suas necessidades por serviços. Um exemplo de tais mecanismos é o
controle de novas construções e seu padrão técnico, prevenindo o adensamento
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desordenado e a saturação dos sistemas implantados em prazos muito inferiores
aos previstos nos projetos. Outro mecanismo se constituiu nas interfaces sócioeconômicas entre as áreas beneficiadas e seu entorno, com previsão de estrutura
institucional e serviços urbanos de apoio, como escolas, comércio e mercado de
trabalho com capacidade adequada de aproveitamento da mão-de-obra local.
d)

Questões operacionais

Reassentamentos
Em alguns programas verificou-se a necessidade de reassentamentos
temporários para facilitar as melhorias locais em comunidades pobres. O debate
mais freqüente é quanto ao grau de reassentamento necessário para se atingir o
nível de melhorias especificado nos programas ou desejado pela comunidade. Em
programas de desenvolvimento com alto nível de participação da comunidade, esta
deve ponderar quanto às vantagens e desvantagens entre programas de maior ou
menor porte e as conseqüentes necessidades de relocações.
Uma invasão das áreas urbanas preparadas para reassentamentos
temporários prejudica o esforço de planejamento e implantação de programas de
melhorias urbanas. A isto se deve a uma falta de perspectiva estratégica e
conhecimento da realidade em relação a uma grande demanda reprimida no tocante
a setores da população carentes de habitação em outras áreas municipais.

Padrões técnicos na infra-estrutura
Na medida em que programas foram implantados nos países da África,
verificou-se uma tendência geral em reduzir os padrões técnicos de tais programas
com o objetivo de abranger mais áreas, mantendo os mesmos custos.

Operação e manutenção
Verificou-se com freqüência problemas usuais de operação e manutenção
após os investimentos principais para implantação. Da mesma forma, observou-se
uma dificuldade na promoção de uma cultura de manutenção em comunidades que
não haviam sido consultadas nas fases iniciais dos projetos. A previsão de recursos
financeiros adequados e de arranjos institucionais constitui também um item chave
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para garantir a manutenção das melhorias, isto é, há necessidade de mecanismos
formais e informais para assegurar a geração de recursos para manutenção.

Participação comunitária
Em

termos

gerais,

identificam-se

três

formas

de

participação

das

comunidades beneficiárias: (1) na tomada de decisões; (2) com contribuições em
dinheiro ou trabalho; (3) através de seu envolvimento em operações de rotina e
manutenção definindo necessidades prioritárias da comunidade.
A participação comunitária, em que se estabelece uma parceria entre
agências governamentais e comunidades nas etapas de planejamento, implantação
e manutenção de sistemas de saneamento básico, tem sido identificada como fatorchave para o êxito de projetos e programas. Planejadores e técnicos têm buscado
formas de inserir as comunidades em todas as etapas dos programas.
É importante registrar, entretanto, que em diversos programas desenvolvidos
nos países africanos estudados, a utilização de recursos investidos com base na
participação da mão-de-obra local nem sempre apresentou resultados satisfatórios
ao longo dos programas. A redução da qualidade das obras e prolongamento dos
prazos previstos para implantação conduziu a reavaliações quanto à efetividade de
tal recurso. Em que pesem a motivação e o envolvimento dos beneficiários com a
implantação das melhorias, permanece ainda a necessidade de uma avaliação
bastante criteriosa na fase de planejamento, para que um ganho em participação
local não signifique uma perda na qualidade dos sistemas implantados e
comprometimento dos objetivos principais dos programas.

e) Questões de gênero
Os programas de melhorias urbanas evidenciaram o fato de que as mulheres
têm menos direito na gestão da habitação e de que há muitas normas informais que
governam as ações de homens e mulheres. Verifica-se assim uma demanda por
políticas de melhorias urbanas que levem em consideração as relações de gênero e
os direitos reais da mulher nas comunidades pobres. Estes aspectos incluem
também as necessidades, recursos, capacidades e tempo disponível nas moradias,
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com mulheres exercendo papel decisivo nas questões de rotina e relacionado à
qualidade de vida da comunidade.
A negligência em relação a tal realidade prejudica a eficiência na interação
com as comunidades, uma vez que um de seus principais atores sociais, as
mulheres, não têm a participação facilitada, deixando de contribuir com opiniões e
sugestões que poderiam ser decisivas no sucesso dos programas.
Ações educativas com mães e melhorias na higiene são importantes fatores
para a obtenção de bons resultados em programas de saneamento.

f) Questões institucionais
Os governos centrais tiveram sempre uma função muito importante nos
programas de melhorias urbanas. Somente nos últimos anos os governos municipais
começaram a ter mais atribuições nesses programas. A falta de definições claras
quanto às atribuições de cada nível de governo tem gerado conflitos. Ocorre ainda
uma superposição de atribuições. Assim, a capacidade real de administrar os
programas de melhorias urbanas é ainda bastante reduzida no nível dos municípios.

9.4 Indonésia

Um dos mais extensos programas de melhorias urbanas em áreas pobres no
mundo foi desenvolvido desde a década de 70 nas maiores cidades do país, como
Jacarta, Bandung e Surabaya, com muitas lições assimiladas e hoje sendo exemplo
para outros países. O programa, denominado de Programa e Melhorias em Áreas
Pobres (Kampung Improvement Program – KIP) envolveu recursos do Banco
Mundial, do governo central indonésio e de governos locais. Inclui operações de
limpeza e dragagem de canais que recebiam lixo e dejetos, alargamento de
acessos, implantação de instalações sanitárias e para banho e equipamentos
urbanos, contando inclusive com a implantação de bibliotecas móveis para atender
às comunidades beneficiadas.
Uma lacuna séria foi verificada no desenvolvimento inicial do programa.
Apesar de contar com estratégias para recuperação dos investimentos e cuidadosos
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estudos de engenharia, não houve inicialmente previsão de consulta à população
nem da utilização das organizações comunitárias existentes. As operações de
limpeza dos canais dispendiam somas vultosas e tinham previsão de serem
realizadas apenas de uma vez. Contudo, constatava-se a necessidade de repetição
periódica da operação, devido à continuidade do lançamento de resíduos, dejetos e
entulhos nos canais. Observou-se também o pouco ou quase nenhum uso dos
banheiros instalados. Tais constatações foram na época consideradas pelos
responsáveis do programa como atitudes de ignorância e ingratidão por parte da
população.
A situação acima mostrava um despreparo do programa em relação à
realidade local, inclusive com grande parte da população sendo analfabeta (as
bibliotecas móveis tiveram a mesma efetividade que os banheiros). Entretanto, as
vilas locais mantiveram silêncio sobre essas questões, por não quererem frustrar as
autoridades e doadores estrangeiros.
Após revisões da abordagem utilizada, foram estimuladas estratégias
participativas e de desenvolvimento social, com fortalecimento das comunidades e
desenvolvimento da economia local. Foram também integradas as ONGs locais e a
elas foram delegadas funções de coordenação de atividades de desenvolvimento.
As ONGs funcionaram muito bem, estreitando elos entre as propostas do governo e
os desejos dos moradores. O programa assumiu o fortalecimento das comunidades
de forma a aumentar sua participação, capacidade de auto-gestão e inovação nas
alternativas de melhorias urbanas a serem implantadas.
Desde seu início, o programa KIP já teve seu modelo implantado em mais de
500 cidades na Indonésia e em outros países. Uma rede internacional reunindo
grandes cidades (Mega-Cities Network) veicula informações sobre o programa,
disseminando suas informações através da mídia eletrônica.
Apesar dos enormes problemas ainda enfrentados por cidades do porte de
Jacarta, considerada uma megacidade (sua área metropolitana tem cerca de 11
milhões de habitantes, com 60% da população morando em favelas), o programa
KIP tem fornecido importantes lições sobre as possibilidades de transformações
reais a partir da vontade política efetiva e das estratégias participativas e
integradoras nas políticas públicas.
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9.5 Filipinas

Foi implantado na localidade de Tondo Foreshore, uma das maiores favelas
na Ásia e a maior favela de Manila, com 180.000 habitantes um grande programa de
desenvolvimento urbano. Após diversas tentativas de pequenos programas de
reassentamentos, o governo municipal decidiu pela implantação de um programa de
melhorias urbanas como solução menos impactante e de menor custo para o
problema da falta de infra-estrutura urbana e habitacional.
A comunidade favelada se transformou, em dez anos, em um bairro com
infra-estrutura mínima e muito melhores condições de vida. O programa confirmou
que, uma vez garantidas condições de segurança quanto à posse dos terrenos e
provisão de serviços básicos, as próprias famílias se encarregaram de implantar
casas e melhorias, a partir de sua organização e de uma abordagem profundamente
embasada em um processo de desenvolvimento implantado. Os moradores foram
participantes ativos no programa de melhorias urbanas, tornando-se proprietários
estáveis das residências ao longo do tempo. Quanto às dificuldades verificadas,
contudo, relacionam-se principalmente ao porte do programa, que causou grandes
atrasos em obras e dificuldades administrativas.
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10 PLANEJAMENTO DE INTERVENÇÃO INTEGRADA

O planejamento integrado tem por premissa suprir as necessidades de infraestrutura de saneamento básico para o atendimento das atividades urbanas que
marcam o desenvolvimento socioeconômico de uma comunidade. Para alcançar
adequadamente essa perspectiva, se estabelece uma estratégia integrada com o
intuito de melhorar as condições sanitárias e de infra-estrutura de uma forma geral.
Esta estratégia passa pela necessidade de integração entre os diversos
organismos da administração direta da cidade e a participação da comunidade. Sem
essa integração corre-se o risco de insucessos na elaboração do projeto. Assim, a
interdependência é uma característica fundamental a ser considerada na
abordagem, uma vez que os resultados dependem da ação conjunta de diversos
agentes envolvidos.
A melhoria das condições de infra-estrutura não pode ser vista como uma
questão setorial, mas como um componente que interage fortemente com as demais
condicionantes do desenvolvimento urbano e ambiental. E o processo participativo
contribui efetivamente para a sustentabilidade dos sistemas de saneamento,
principalmente nas áreas ocupadas por populações de baixa renda, na medida em
que possibilita a esta comunidade contribuir e conhecer a lógica do funcionamento
dos sistemas implantados e aderir, se for o caso, à sistemática proposta para
operação e manutenção dos mesmos e assumir sua parcela de responsabilidade na
correta utilização, dos sistemas e seus respectivos equipamentos, assim como zelar
pela sua preservação.

10.1 Integração dos setores de Saneamento e Habitação

A interação da habitação com o saneamento é fundamental na construção da
cidade. Não apenas do ponto de vista morfológico, já que a casa se insere em um
lote que, por sua vez, está em uma quadra delimitada por ruas, que se inscrevem no
tecido urbano. Nem somente do ponto de vista funcional, considerando-se que os
bairros ou áreas residenciais comparecem na cidade como partes decisivas da sua
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estrutura, interligando-se a redes de infra-estrutura e definindo o conteúdo e a forma
de sua expansão. Mas, sobretudo, na medida em que a casa é o locus privilegiado
de atividades cotidianas de caráter privado, que se constituem em contraposição à
vida pública que se desenvolvem no âmbito específico das ruas, praças, parques e
demais lugares públicos do espaço urbano.
A relação entre saneamento e cidade exige que uma política habitacional
esteja balizada por uma política de ocupação mais ampla, onde a cidade como
totalidade, seu centro, ou seus centros e suas periferias, seu processo de
crescimento e transformações e seus mecanismos de estruturação do espaço,
sejam considerados em um plano conjunto:

•

Ocupar os vazios urbanos visando aproveitar as redes da infraestrutura e equipamentos sociais existentes, reduzindo o tempo de
deslocamento de grande número de trabalhadores e se contrapondo à
segregação espacial das classes sociais;

•

Priorizar a implementação de infra-estrutura de saneamento;

•

Evitar impactos danosos sobre as condições ambientais por meio de
um aproveitamento racional das condições topográficas do solo, entre
outros procedimentos urbanístico-ambientais, ajustando os objetivos da
política habitacional com os da política de saneamento.

10.2 Estabelecimento do Planejamento Integrado

Apresenta-se a seguir, a seqüência de medidas e ações que devem ser
implementadas em um planejamento integrado.

I) Plano do Trabalho

Visa organizar o desenvolvimento do trabalho com o apoio na integração
entre os diversos organismos da administração pública. Para tanto, deverão ser
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desenvolvidos os seguintes levantamentos de dados, complementados por outras
informações que, eventualmente, possam ser exigídas em decorrência de
características específicas de cada local ou região:
a) Delimitação da área de intervenção e de suas áreas de influência direta
e indireta:
•

Situação geográfica e topográfica;

•

Identificação e caracterização da microbacia hidrográfica;

•

Selagem dos domicílios.

b) Jurídico – Legal:
•

Mapa de superposição de parcelamento X ocupação atual;

•

Pesquisa em cartório;

•

Loteamentos regularizados e parcelamentos irregulares;

•

Entidades responsáveis pela implementação e monitoramento
das infra-estruturas.

c) Sistema de infra-estrutura:
•

Abastecimento de Água;

•

Esgotamento sanitário;

•

Drenagem urbana;

•

Sistema viário;

•

Coleta de lixo;

•

Energia elétrica e iluminação pública;

•

Geologia e geotecnia;

•

Equipamentos comunitários;

•

Transportes urbanos.
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d) Planos, projetos e programas previstos para a área de intervenção e seu
entorno.

II) Diagnóstico

Trata-se da análise dos aspectos físico-sócio-econômicos da área de
intervenção, destacando os problemas e potencialidades locais, que servirá de base
para o planejamento das ações de intervenção:

a) Diagnóstico Jurídico-Legal:
•

Situação fundiária;

•

Apresentar Lei de Zoneamento.

b) Diagnóstico Físico-Ambiental:
•

Localização, delimitação e caracterização física da área de
intervenção;

•

Caracterização da infra-estrutura urbana;

•

Meio ambiente;

•

Áreas de risco.

c) Diagnóstico Sócio-Econômico e Organizacional da comunidade.

d) Diagnóstico de Gestão de Serviços Públicos.

III) Plano de Desenvolvimento Local Integrado
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Verificar o impacto da intervenção no entorno da área e confrontar com os
planos e ações setoriais, que se constitui um planejamento que define ações e
investimentos necessários para o desenvolvimento integrado e busca dos
mecanismos para a sua viabilidade, além de estabelecer estratégias para a
recuperação de áreas degradadas. Para tanto, deve-se ter em conta os seguintes
aspectos:

a) Plano Urbanístico e Ambiental
•

Reordenamento urbano;

•

Reassentamento de população;

•

Áreas esportivas e de lazer;

•

Proteção ambiental.

b) Plano de Infra-Estrutura
•

Propostas de projetos, em termos de planejamento urbano
visando a ampliação e sua interligação aos sistemas existentes
de infra-estrutura.

IV) Projeto de Saneamento Integrado

Consiste na compatibilização dos planejamentos existentes com os que se
pretende implementar na área de intervenção. As atividades desta etapa deverão
estar baseadas na concepção do Plano de Desenvolvimento Local Integrado,
apresentado anteriormente. Na falta de informações, avaliar possibilidades e definir
um quadro das prováveis intervenções e suas conseqüências no planejamento das
proposições.
O desenvolvimento dos projetos integrados para as áreas de intervenção
deve se constituir em ações desenvolvidas por equipes multidisciplinares,
compatibilizando as necessidades da população e as medidas necessárias à
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preservação e recuperação ambiental, desde a fase de estudos preliminares até a
etapa pós-obras. As propostas deverão:

•

Atender a toda a legislação vigente e aplicável aos diferentes aspectos
do projeto;

•

Assegurar a adoção de medidas efetivas para a estabilização da
expansão da ocupação da área totalmente adensada do projeto. Isto
se dá por congelamento das moradias, ou seja, contagem de
domicílios;

•

Ser dimensionadas para o atendimento exclusivo da área de
intervenção definida;

•

Pressupor a adequação ou melhorias das relações funcionais da área
de intervenção em relação ao tecido urbano em que se insere;

•

Contemplar

o

atendimento

a

todas

as

necessidades

básicas

diagnosticadas na área – especialmente em relação à eliminação de
riscos, medidas de desadensamento com reordenamento da ocupação,
visando eliminar a subnormalidade habitacional e adequar o sistema
viário, de forma a possibilitar acesso a serviços públicos e
atendimentos emergenciais;
•

Assegurar adequada destinação final do lixo a ser coletado;

•

Estabelecer ações de monitoramento das medidas implementadas, a
partir de indicadores ambientais;

•

Conter ações de educação ambiental dirigidas à população e ações de
recuperação ambiental para a área de intervenção.

Deverão ser identificados os projetos co-localizados, ou seja, outros projetos
já implantados, em fase de estudo ou execução, para que se estabeleça interface
com o projeto.
O planejamento da intervenção social deverá privilegiar a inserção da mulher,
especialmente a que exerce o papel de chefe de família, nas ações que ampliem
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espaços para que ela exerça sua condição de cidadã com participação plena nos
processos decisórios, educativos e produtivos, em todas as etapas do projeto.

V) Programa de Trabalho Social

Visa garantir uma intervenção transparente e participativa da comunidade
local em todas as etapas de elaboração e implementação do Plano de
Desenvolvimento Local Integrado e do Projeto de Saneamento Integrado.
Deve estar embasado no diagnóstico socioeconômico e organizacional e:
•

Assegurar as condições de acompanhamento e participação da
comunidade em todas as fases do projeto, garantindo especialmente o
acesso às informações em todas as fases do processo;

•

Fomentar a organização da população, a constituição de grupos,
visando promover a gestão comunitária;

•

Capacitar

representantes

e/ou

agentes

comunitários

para

o

acompanhamento das obras e preservação das intervenções do
projeto;
•

Implementar projeto de Educação Sanitária e Ambiental, visando
estimular novos hábitos e atitudes da comunidade, frente à
apropriação, utilização e manutenção dos benefícios a serem
implantados;

•

Fomentar projeto de Desenvolvimento Social visando melhoria das
condições de renda da população mediante a capacitação profissional
e o estabelecimento de parcerias.
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relação entre saúde e saneamento hoje é incontestável e inúmeros são os
indicadores de doenças e mortalidades infantis que comprovam essa relação.
Tendo em vista as estatísticas do setor de saneamento, a cobertura dos
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário concentra-se na
população e nas regiões de maior renda contrastando com o que se deveria investir,
tanto do ponto de vista social quanto regional, nas áreas carentes e precárias de
infra-estrutura básica. E o avanço da coleta e tratamento de esgoto no Brasil é muito
inferior em comparação aos serviços públicos como o de abastecimento de água e
energia elétrica.
Um dos desafios do Brasil é na questão de coleta e tratamento de esgoto e
dos resíduos sólidos. Não há como dissociar essa questão com o do abastecimento
de água.
Alerta Marussia Whately (coordenadora do Instituto Sócio Ambiental - ISA):
“Temos que parar de transformar o Brasil, que é um país dos rios, no país dos
esgotos.”

(WHATELY

apud

ASSOCIAÇÃO

NACIONAL

DOS

SERVIÇOS

MUNICIPAIS DE SANEAMENTO, 2008a)
Esta dissertação apresenta subsídios e procedimentos, de forma a contribuir
em uma intervenção integrada, permitindo a sustentabilidade dos sistemas de
saneamento, a longo prazo, e oferecendo qualidade de vida à comunidade
beneficiada.
Dentro dessa percepção integrada, a posição do saneamento ambiental pode
ser vista como vetor indutor de transformações sociais significativas na sociedade
brasileira, visando:
•

Promoção e proteção da saúde da população;

•

Redução das desigualdades sociais e promoção da inclusão social;

•

Garantia da salubridade ambiental nas cidades e nas áreas rurais;

•

Desenvolvimento urbano e econômico.
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Apêndice A - Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos –
Série Histórica 1995-2002.

Uma consulta interativa foi realizada no banco de dados do Sistema Nacional
de Informações sobre Saneamento – Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos Série Histórica 1995-2002, para quantificar os volumes dos esgotos coletados, dos
não coletados e total dos não tratados, dados estes de extrema importância
retratando a situação do esgotamento sanitário lançado “in natura” aos corpos
hídricos, poluindo e degradando o meio ambiente.

84

Ano de referência

Volume de água Volume de esgoto
% esgoto coletado
consumido
coletado

1996

1.000 m³/ano
561.570,75

1.000 m³/ano
473.467,05

1997

760.587,00

501.218,00

1998

747.555,80

505.006,00

1999

705.004,00

479.421,00

2000

678.227,00

453.170,00

2001

656.137,00

439.277,00

2002

680.576,20

457.138,50

%

84,31%
65,90%
67,55%
68,00%
66,82%
66,95%
67,17%

Volume de
esgoto
coletado e
tratado
1.000 m³/ano
157.680,00
157.680,00
318.154,00
298.935,00
290.030,00
294.315,00
308.000,00

% esgoto
coletado e
tratado

esgoto não
coletado

%

1.000 m³/ano

28,08%
20,73%
42,56%
42,40%
42,76%
44,86%
45,26%

88.103,70
259.369,00
242.549,80
225.583,00
225.057,00
216.860,00
223.437,70

volume de
Volume de
% esgoto
% esgoto
esgoto não
% total de
esgoto
não
coletado
coletado e
esgoto não
coletado e não
coletado
não tratado coletado e não
tratado
tratado
tratado
%
1.000 m³/ano
%
1.000 m³/ano
%

15,69%
34,10%
32,45%
32,00%
33,18%
33,05%
32,83%

315.787,05
343.538,00
186.852,00
180.486,00
163.140,00
144.962,00
149.138,50

56,23%
45,17%
25,00%
25,60%
24,05%
22,09%
21,91%

Tabela 4 – Relação entre volume de águas consumido, esgoto coletado e não coletado, esgoto tratado e não tratado.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Ministério das Cidades (2004b)
População total
atendida com
Ano de referência abastecimento de
água
habitante
1996
9.465.602

População total
Volume de
Volume de
Volume de água
atendida com
esgoto
esgoto tratado
consumido
esgotamento
coletado
sanitário
habitante
1.000 m3/ano
1.000 m3/ano 1.000 m3/ano
7.602.275
561.570,75
473.467,05
157.680,00

1997

9.602.880

8.208.005

760.587,00

501.218,00

157.680,00

1998

9.631.689

8.560.850

747.555,80

505.006,00

318.154,00

1999

9.660.584

8.739.384

705.004,00

479.421,00

298.935,00

2000

9.785.341

8.908.955

678.227,00

453.170,00

290.030,00

2001

9.873.150

8.865.706

656.137,00

439.277,00

294.315,00

2002

10.565.736

9.098.138

680.576,20

457.138,50

308.000,00

Tabela 5 – Consulta Interativa do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - Diagnóstico de
Serviços de Águas e Esgotos – Série Histórica 1995-2002.
Fonte: Ministério das Cidades (2004b)

403.890,75
602.907,00
429.401,80
406.069,00
388.197,00
361.822,00
372.576,20

71,92%
79,27%
57,44%
57,60%
57,24%
55,14%
54,74%

