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Situação atual do Esgotamento Sanitário no 
Brasil

Mais de 50 %da população brasileira não é servida por rede 
coletora de esgotos.



• Apenas 40% do esgoto doméstico coletado recebe “algum tipo de 
tratamento”, antes de serem lançados nos corpos de água.

• Somente 20% do esgoto doméstico  produzido “recebe algum tipo de 
tratamento”.



Tratamento necessário para atender as 
exigências legais



Falta de Operação e Manutenção das Estações de 
Tratamento de Esgoto



O saneamento é uma prioridade no Brasil ?

Os dados do PAC 1 (2007/2010) e do PAC 2 (2011/2014) consolidados revelam que 
dos R$ 62 bilhões previstos para investimentos em saneamento, até 2014, somente 
R$ 4,2 bilhões foram executados. O montante representa menos de 7% do total. É o 
pior desempenho de todos os setores de infraestrutura do PAC. (*)

Falta de Capacidade do Setor Produtivo do 
Saneamento para Execução Orçamentária
(*) Fonte: Contas Abertas



Estudo CNI – “O Financiamento do Investimento 
em Infraestrutura no Brasil” 

• Investimento anual  em saneamento no Brasil em 2014 = R$ 
11 bilhões

• O PLANSAB previa a necessidade de R$ 25,4 bilhões ao ano 
para universalização do saneamento, até 2033

• Nesse ritmo, só atingiremos a universalização da saneamento 
em 2054

• Investimento atuais em outras áreas de infraestrutura: R$ 
37,4 bilhões/ano para energia elétrica; R$29,4 bilhões/ano em 
telecomunicações; R$ 53,3 bilhões/ano para transporte. 



Avaliação de Políticas Públicas – Plano Nacional de Saneamento 
Básico (PLANSAB)- Relatório n°04 – CDR, 2016

Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo

• Concentração das ações em apenas três programas: estruturais (obras 
públicas, às área rurais e às ações estruturantes       medidas fundamentais 
para superar a excessiva fragmentação institucional e a dispersão de 
recursos atualmente existentes. 

• Importância das condicionantes impostas ao financiamento de obras 
públicas          planos municipais de saneamento abrangentes dos quatro 
componentes do setor.

• Principais obstáculos obstáculos constatados na execução orçamentária 
pretérita: falta de planejamento, projetos e a capacidade de gestão da 
esfera local

“É preciso desenvolver institucionalmente os municípios, estados e 
prestadores de serviço, para somente depois financiar obras físicas” 



É possível superar os obstáculos constatados na 
execução orçamentária ?

• Gastos Públicos para realização dos últimos grandes eventos 
Esportivos no Brasil = 63 bilhões de reais (R$ 27 bilhões com o 
copa do mundo de futebol e R$ 37 bilhões com as olimpíadas)

• A maioria dos empreendimentos foi executadas com a 
qualidade requerida e dentro dos prazos estipulados. 

O Brasil tem Capacidade Tecnológica e de Gestão para realizar 
programas desse porte  



O Brasil ocupa a 11ª posição entre 17 países analisados pela 
Cepal (Comissão Econômica para a América Latina), estando 
atrás da Bolívia, Peru, Uruguai, Equador, Venezuela, Chile, 
México, Argentina, Colômbia e Costa Rica.



Conscientização da população quando a importância 
do esgotamento sanitário


