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Curso (Graduação em Engenharia Ambiental) – Faculdade Pitágoras, Poços de 
Caldas, 2017. 

 

RESUMO 

 

Com os baixos investimentos em saneamento básico no Brasil, aumentam-se a cada 
ano os casos de doenças epidemiológicas, tendo como consequências maiores 
gastos na saúde pública com vacinas e internações, além de prejudicar a qualidade 
do meio-ambiente. Doenças como a dengue, a diarreia e a leptospirose são exemplos 
de epidemias graves que acontecem no Brasil, com a maioria dos casos ocorrendo 
principalmente em regiões com condições precárias de saneamento. Mesmo 
preocupando os agentes públicos e também a população com o aumento de casos de 
internados e óbitos, projetos para a ampliação de serviços de saneamento nas atuais 
políticas do país parecem ainda muito distantes. Este trabalho objetivou-se em 
correlacionar o saneamento básico com a saúde pública no Brasil na intervenção das 
epidemias, através de um estudo bibliográfico e análise de pesquisas institucionais 
com bancos de dados. Como afirmado pela OMS e também pelo Ministério da Saúde, 
a cada um real investido em saneamento básico, economizam-se quatro reais em 
saúde pública. Tal relação pode ser percebida quando se compara um município com 
alto índice de cobertura de saneamento com um município de baixo índice. Após uma 
análise entre dados de saneamento e doenças epidemiológicas, concluiu-se que 
ações de saneamento intervém no desenvolvimento destas epidemias e, sendo assim, 
há uma necessidade de um maior investimento neste setor de saneamento, podendo 
economizar, consequentemente, na saúde pública. 
 

Palavras-chave: Saneamento; Saúde; Meio-Ambiente; Doenças; Intervenção. 

 

  



 

 

SANTOS, Bruno Oliveira dos. The intervention of basic sanitation in the 
development of epidemics in Brazil. 2017. 46 p. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Engenharia Ambiental) – Faculdade Pitágoras, Poços de Caldas, 
2017. 

ABSTRACT 

 
With the low investments in basic sanitation in Brazil, cases of epidemiological 
diseases are increased each year, with the consequence of greater public health 
expenses with vaccines and hospitalizations, as well as impairing the quality of the 
environment. Diseases such as dengue fever, diarrhea and leptospirosis are examples 
of serious epidemics occurring in Brazil, with most cases occurring in regions with poor 
sanitation. Even worrying the public agents and also the population with the increase 
of cases of internees and deaths, projects for the expansion of sanitation services in 
the current policies of the country still seem very distant. This work aimed to correlate 
basic sanitation with public health in Brazil in the intervention of epidemics, through a 
bibliographic study and analysis of institutional research with databases. As stated by 
WHO and also by the Ministry of Health, each real invested in basic sanitation saves 
four reais in public health. This relationship can be seen when comparing a municipality 
with a high index of sanitation coverage with a low index municipality. After an analysis 
of sanitation data and epidemiological diseases, it was concluded that sanitation 
actions intervene in the development of these epidemics and, as such, there is a need 
for greater investment in this sector of sanitation, and could therefore save on public 
health. 
 

Key-words: Sanitation; Health; Environment; Diseases; Intervention. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Anualmente no Brasil, aumenta-se os casos de dengue e febre amarela na 

população. Tal crescimento pode ser explicado pelo fator climático do país, que 

apresenta altas temperaturas e elevados índices de chuvas, cenário perfeito para a 

proliferação de mosquitos Aedes aegypti. E quando os aumentos destes casos são 

paralelos ao índice de desenvolvimento de outras doenças, como a esquistossomose, 

disenteria e leptospirose? Mesmo que o Brasil apresente condições climáticas 

favoráveis, o maior problema é uma questão política e tecnológica, comum em países 

de segundo mundo, o ineficiente sistema de saneamento básico.   

Segundo o Ministério da Saúde (2011), a cada um real investido em 

saneamento básico, economizam-se 4 reais em saúde pública. Esta afirmação pode 

ser aplicada para a atual situação encontrada no Brasil. Mesmo que os gastos com 

saneamento sejam faturados em bilhões, é mais seguro investir em obras de 

saneamento e evitar futuros gastos com vacinas e ampliação de serviços de saúde, 

além de garantir a qualidade de vida da sua população. Entende-se, assim, que a 

prioridade não seja apenas na infraestrutura de saúde, mas disponibilizar água 

potável, tratar os esgotos, drenar de forma adequada a água pluvial e destinar 

corretamente os resíduos sólidos, garantindo um desenvolvimento saudável para a 

população e o meio ambiente. 

Diante da atual situação da saúde e do saneamento no país, da afirmação do 

Ministério da Saúde e reconhecendo a ligação entre estes dois importantes pilares no 

desenvolvimento, compreende-se que há intrínsecas falhas no sistema político e 

tecnológico do país, que desencadeia tais consequências na população e meio 

ambiente. Assim, este trabalho acadêmico aprofunda-se num estudo em como a falta 

de investimento de saneamento básico influencia no desenvolvimento de epidemias 

no Brasil.  

O presente trabalho tem como objetivo geral, discutir a influência da falta de 

investimento de saneamento básico no desenvolvimento de epidemias no Brasil. Para 

isto, os seguintes objetivos específicos devem ser considerados: estudar as diretrizes 

do saneamento básico; prever os impactos causados na saúde pública pela ausência 

de saneamento básico e apontar indicadores epidemiológicos; discutir a relação entre 
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saneamento e epidemiologia, correlacionando dados estatísticos do Brasil sobre 

saneamento e indicadores epidemiológicos. 

Sendo este trabalho uma pesquisa bibliográfica, utilizou-se uma metodologia 

de natureza descritiva, com pesquisa qualitativa e quantitativa, através de fontes 

secundárias – livros, artigos e bancos de dados disponibilizados por órgãos públicos 

e institutos acadêmicos. Para correlacionar o saneamento básico com a saúde 

pública, foram utilizados dados estatísticos disponibilizados no SNIS, Trata Brasil, 

IBGE e DATASUS, representados por tabelas e gráficos. O Brasil foi utilizado como 

amostra para a discussão do tema proposto, especificando-se o estudo sobre as 

cidades com mais de 100 mil habitantes e o período para comparação de dados foi 

entre 2000 e 2015, de acordo com a disponibilidade das fontes. 
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2 O SANEAMENTO BÁSICO 

 

2.1. CONCEITOS 

 

O saneamento básico constitui um dos sistemas mais importantes e, também, 

mais complexos na formação de uma cidade. Capaz de promover a saúde da 

população e contribuir para a preservação do meio ambiente, o saneamento básico é 

alvo de estudos e leis para aperfeiçoamento e desenvolvimento de seu sistema. 

Segundo Bittencourt e Paula (2014, p. 14), conceitua-se saneamento básico 

como “[...] um conjunto de ações ou práticas, que visam promover a qualidade e 

melhoria do meio ambiente e contribuir para a saúde pública e o bem-estar da 

população”.  

Ainda de acordo com Bittencourt e Paula (2014, p. 14), o saneamento básico 

sistematiza ações que promovem a preservação e o tratamento da água e dos rios, 

garantindo água de qualidade e em quantidade adequada para o consumo humano, 

além de tratar os esgotos lançados em rede pública, coletar e destinar os resíduos 

sólidos para aterros sanitários e controlar e erradicar doenças. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saneamento é o controle 

de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeitos 

nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social. De outra forma, pode-se dizer que 

saneamento caracteriza o conjunto de ações socioeconômicas que tem por objetivo 

alcançar salubridade ambiental. 

As autoras Bittencourt e Paula (2014) defendem que o crescimento 

desordenado da população causou alguns fatores que pioraram a qualidade de vida 

e iniciou a busca pela adaptação de sistemas de saneamento básico. Destaca-se 

entre os fatores, o aumento de indivíduos por metro quadrado, necessidade de 

aumento da oferta de abastecimento de água e do afastamento ou tratamento de 

esgotos. 

Do mesmo princípio citado acima, Ribeiro e Rooke (2010) afirmam que os 

problemas de saúde pública e poluição do meio ambiente, caudados pela acelerada 

e desorganizada urbanização, obrigaram a humanidade a propor soluções de 

saneamento para o abastecimento seguro de água potável para consumo, coleta e 
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tratamento de esgotos, coleta e tratamento dos resíduos sólidos e drenagem de água 

pluvial. 

No Brasil, em 5 de janeiro de 2007, foi sancionada a lei nº11.445, que 

estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 

19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 

1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 

1978. Esta lei, conforme o art. 3, define saneamento básico como: 

 
[...] conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: 
a. Abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, 
infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água 
potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos 
de medição; 
b. Esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e 
instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final 
adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu 
lançamento final no meio ambiente; 
c. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 
limpeza de logradouros e vias públicas; 

d. Drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização 
preventiva das respectivas redes urbanas: conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas 
pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de 
vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas 
nas áreas urbanas (BRASIL, 2007). 

 

Ainda de acordo com a lei nº 11.445 (BRASIL, 2007), o art. 2 fundamenta que 

os serviços públicos de saneamento básico devem ser prestados com base nos 

seguintes princípios fundamentais: 

I. Universalização do acesso; 

II. Integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e 

componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, 

propiciando à população o acesso na conformidade de suas 

necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados; 

III. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 

manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde 

pública e à proteção do meio ambiente; 

IV. Disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e 

manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das 
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respectivas redes, adequados à saúde pública e à segurança da vida e 

do patrimônio público e privado; 

V. Adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as 

peculiaridades locais e regionais; 

VI. Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de 

habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção 

ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social 

voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o 

saneamento básico seja fator determinante; 

VII. Eficiência e sustentabilidade econômica; 

VIII. Utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de 

pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e 

progressivas; 

IX. Transparência das ações, baseada em sistemas de informações e 

processos decisórios institucionalizados; 

X. Controle social; 

XI. Segurança, qualidade e regularidade; 

XII. Integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos 

recursos hídricos. 

XIII. Adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água. 

Notou-se através desta lei, a preocupação do governo federal em 

universalizar o saneamento básico em todo o país, dispondo-se da promoção à saúde 

pública e da preservação do meio ambiente. Percebeu-se ainda, que as diretrizes 

definidas pela lei nº 11.445 de 2007 se correlaciona com as afirmações de Bittencourt 

e Paula (2014). 

Em relação a lei nº 11.445 de 2007, Ribeiro e Rooke (2010) afirmam que 

incorporar os aspectos ambientais nas ações de saneamento representou um avanço 

significativo, em termos de legislação, mas que é preciso criar condições para que os 

serviços de saneamento sejam implementados e sejam acessíveis a todos – a 

denominada universalização dos serviços, princípio maior da lei. 

Assim, pode-se afirmar que o saneamento básico sistematiza um conjunto de 

ações que visa promover a qualidade de vida da população e do meio ambiente, 

através do tratamento e abastecimento de água potável para consumo humano, do 
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tratamento de esgotos, do controle e destinação adequada dos resíduos sólidos e da 

drenagem da água pluvial.  

 

2.2. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

Conforme estabelecido no art. 5 da Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 

2011, a água potável é água apropriada para o consumo humano, que atende ao 

padrão de potabilidade e não oferece riscos à saúde, destinada à ingestão, 

preparação e produção de alimentos e à higiene pessoal, independentemente da sua 

origem. 

De acordo com Ribeiro e Rooke (2010), o homem necessita de água de 

qualidade adequada e em quantidade suficiente para atender as suas necessidades, 

para proteção de sua saúde e para propiciar o desenvolvimento econômico. Assim, 

entende-se que o tratamento da água para se tornar potável ao consumo humano é 

uma prioridade. 

A portaria nº 2.914 (BRASIL, 2011) define sistema de abastecimento de água 

para consumo humano como “[...] instalação composta por um conjunto de obras civis, 

materiais e equipamentos, desde a zona de captação até as ligações prediais, 

destinada à produção e ao fornecimento coletivo de água potável, por meio de rede 

de distribuição”. 

De acordo com Philippi Jr. (2005), este conjunto de atividades inter-

relacionadas participa de um ciclo, onde a água bruta captada é transportada por uma 

adutora até a ETA (Estação de Tratamento de Água), passando por processos de 

tratamento e novamente aduzida para os reservatórios localizados em pontos 

estratégicos de abastecimento, conforme mostra a figura 1. 
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Figura 1 - Ciclo do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

 

Fonte: Philippi Jr. (2005, p. 123) 

 

Na figura, compreende-se o ciclo da água potável, desde a sua captação no 

manancial, passando pelos processos de uma ETA e seguindo para os reservatórios 

que, sequencialmente, serão os responsáveis pela distribuição da água pela rede 

urbana. Finalmente, os esgotos são coletados e levados para uma ETE (Estação de 

Tratamento de Esgoto), onde receberá os devidos processos, para que a água, 

despoluída e tratada, possa ser devolvida ao manancial. 

Segundo Richter (2009), para se obter água potável, é necessário selecionar 

processos de tratamento de água que permitam a remoção ou redução de 

determinados constituintes da água bruta. Desta forma, a natureza da água bruta e a 

qualidade desejada da água tratada são as principais condicionantes na escolha dos 

processos unitários. 

Richter (2009) destaca que há três tipos de tratamento de água, sendo as 

estações de:  
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 Filtração direta: quando a água tratada já possui baixos parâmetros de 

cor, turbidez e coliformes;  

 Flotação a ar dissolvido: para água de baixa turbidez;  

 Tratamento convencional: adequada para águas turvas correntes e 

turbidez média a elevada. 

Geralmente, nos centros urbanos, as estações de tratamento convencional 

são mais utilizadas, devido a sua alta taxa de tratamento em quantidade e qualidade. 

Contudo, são estações maiores que requerem custos elevados e tempo de tratamento 

maior. 

Segundo Rosa, Fraceto e Moschini-Carlos (2012), o tratamento de água 

convencional corresponde aos seguintes processos: 

I. Coagulação: promover a alteração das características da superfície 

das partículas, através da adição de um coagulante à água bruta, para 

desestabilizar as cargas e agregar as partículas sólidas presentes na 

água; 

II. Floculação: facilitar o contato e a agregação de partículas, através de 

uma mistura lenta, visando a formação de flocos com determinados 

tamanhos e massas específicas, de formam que possam ser removidos 

nos processos seguintes; 

III. Decantação: obter uma água livre de partículas sólidas em suspensão, 

as quais são separadas por meio da sedimentação. Os flocos formados 

na floculação se depositam no fundo dos tanques por ação da 

gravidade, formando uma camada de lodo. 

IV. Filtração: processo de remoção de partículas responsáveis pela 

turbidez e cor presentes nas águas, pela passagem da última por um 

meio poroso.  

V. Desinfecção: destruir ou inativar organismos patogênicos, capazes de 

produzir doenças, ou mesmos de outros organismos indesejáveis, 

através da adição do cloro. 

VI. Fluoretação: aumentar a concentração de fluoreto à água tratada, 

sendo um método eficaz e econômico para a prevenção de cárie 

dentária. 
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Rosa, Fraceto e Moschini-Carlos (2012) afirmam que o sistema de tratamento 

para abastecimento de água público se objetivam em eliminar ou reduzir as bactérias, 

algas, protozoários e outros microrganismos, além de reduzir ou remover matéria 

orgânica, cor, turbidez, dureza, odor e sabor, corrosividade, ferro e manganês. 

Segundo Ribeiro e Rooke (2010), implantar um sistema de abastecimento de 

água, dentro do contexto do saneamento básico, importa-se tanto em aspectos 

sanitários e sociais, como nos aspectos econômicos. As autoras destacam a melhoria 

da saúde e das condições de vida de uma comunidade, a diminuição da mortalidade 

em geral, principalmente da infantil, a diminuição da incidência de doenças 

relacionadas à água, a implantação de hábitos de higiene na população e a diminuição 

dos gastos particulares e públicos com consultas e internações hospitalares. 

 

2.3. SISTEMAS DE TRATAMENTOS DE ESGOTOS 

 

Decorrentes das atividades domésticas e industriais, os esgotos devem ser 

coletados e tratados por estações apropriadas ao efluente recebido, evitando a 

poluição dos mananciais de abastecimento de água, contaminação dos solos e 

proliferação de doenças. 

De acordo com a lei n º11.445 (BRASIL, 2007), define-se esgotamento 

sanitário como um conjunto de “[...] atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 

esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 

ambiente”. 

Para Ribeiro e Rooke (2010), o sistema de tratamento de esgotos pode ser 

definido como conjunto de obras e instalações que propicia coleta, transporte e 

afastamento, tratamento e disposição final das águas residuárias, de acordo com os 

requisitos sanitários e ambientais. Seu objetivo é afastar a possibilidade de contato de 

dejetos humanos com a população, com as águas de abastecimento, com os vetores 

de doenças e alimentos. 

De acordo com Bittencourt e Paula (2014), em função dos tipos de organismos 

participantes dos tratamentos biológicos de esgotos domésticos, os tratamentos 

podem ser categorizados em: 
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 Aeróbios: realizado por microrganismos facultativos heterotróficos, 

incapazes de sintetizar seus próprios alimentos a partir de substâncias 

simples e a partir da fotossíntese ou da quimiossíntese. 

 Anaeróbios: realizados por microrganismos anaeróbios autróficos, 

capazes de gerar seus próprios alimentos a partir de substâncias 

simples. 

 Físico-químico: precipitação de componentes em função do tratamento 

físico e químico de substâncias, como a osmose reversa. 

Para a remoção dos poluentes, utilizam-se de tratamentos do tipo preliminar, 

primário, secundário e terciário. O quadro 1 mostra os poluentes removidos em cada 

um destes tratamentos. 

 

Quadro 1 – Níveis do tratamento dos esgotos 
Nível Remoção 

Preliminar 
Sólidos em suspensão grosseiros (materiais de maiores dimensões e 

areia) 

Primário 
Sólidos em suspensão sedimentáveis 

DBO em suspensão 

Secundário 

DBO em suspensão (caso não haja tratamento primário) 

DBO em suspensão finamente particulada 

DBO solúvel 

Terciário 

Nutrientes 

Organismos patogênicos 

Compostos não biodegradáveis 

Metais pesados 

Sólidos inorgânicos dissolvidos 

Sólidos em suspensão remanescentes 

Fonte: SPERLING (2014, p. 262) 

 

Segundo Von Sperling (2014), o tratamento preliminar objetiva apenas a 

remoção dos sólidos grosseiros, enquanto o tratamento primário visa a remoção de 

sólidos sedimentáveis e, em decorrência, parte da matéria orgânica. Em ambos 

predominam os mecanismos físicos de remoção de poluentes. Já no tratamento 

secundário, no qual predominam mecanismos biológicos, o objetivo é principalmente 
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a remoção de matéria orgânica e eventualmente nutrientes (nitrogênio e fósforo). O 

tratamento terciário objetiva a remoção de poluentes específicos (tóxicos ou não-

biodegradáveis) ou poluentes não removidos no tratamento secundário. 

 

2.4. RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Segundo a definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

pela NBR 10004:2004, resíduos sólidos são: 

 

[...] resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de 
origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 
varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas 
de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 
controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades 
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de 
água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em 
face à melhor tecnologia disponível (ABNT, 2004). 

 

De acordo com a lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos, define-se resíduos sólidos como: 

 

[...] material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, 
bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades 
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos 
d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis 
em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2010). 

 

Sobre o lixo, Ribeiro e Rooke (2010) definem como “[...] conjunto de resíduos 

sólidos resultantes da atividade humana. Ele é constituído de substâncias 

putrescíveis, combustíveis e incombustíveis. O lixo tem que ser bem acondicionado 

para facilitar sua remoção”. 

Em uma comparação entre lixo e resíduo, Rosa, Fraceto e Moschini-Carlos 

(2012) definem lixo como todo e qualquer produto ou material que não possua 

serventia, passando a ser um rejeito. Já resíduo é definido como todo e qualquer 

produto ou material, proveniente de um processo, que possa ser reaproveitado, 

reutilizado ou reciclado.  

Rosa, Fraceto e Moschini-Carlos (2012) também dissertam sobre os 3R, que 

se objetiva a redução da geração de lixo e resíduos sólidos através de três vertentes: 
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 Redução: diminuição da geração de resíduos. 

 Reutilização: aproveitamento de produtos novamente, podendo ser de 

uma forma modificada. 

 Reciclagem: aproveitamento do material de um produto, normalmente 

após descaracterização química ou física, e fabricação de outros 

produtos e, às vezes, do mesmo produto de resíduo original. 

Quando o lixo ou resíduo não pode ser reutilizado ou reciclado, este deve 

receber uma destinação adequada, conforme parâmetros ambientais e sanitários, 

garantindo a segurança da preservação do solo e da água, além da saúde humana. 

Entre as diferentes destinações adequadas, pode-se citar os aterros controlado ou 

sanitário, a compostagem e a incineração. 

Os aterros controlados, apesar de apresentarem problemas sanitários 

menores que os lixões, adotam técnicas de recobrimento dos resíduos com terra 

diariamente, sem ter a base impermeabilizada, comprometendo as águas 

subterrâneas e superficiais (RIBEIRO e ROOKE, 2010). 

Para Rosa, Fraceto e Moschini-Carlos (2012), os aterros sanitários são a 

destinação mais apropriada, provido de impermeabilização do terreno, drenos de 

chorume, de gases e de águas de chuva, cobertura periódica de terra até atingir a 

altura final e compactação do lixo. 

Sobre a compostagem, são locais onde a matéria orgânica sofre processo de 

decomposição aeróbia visando à produção de condicionador de solo. Os centros de 

compostagem estão normalmente associados a centros de triagem (ROSA, 

FRACETO e MOSCHINI-CARLOS, 2012). 

A incineração, por sua vez, constitui um processo de redução de peso e 

volume através da queima controlada. Os resíduos são reduzidos a cinzas, que 

representam 5 a 15% do peso inicial. Os agentes patogênicos são destruídos, por isso 

ela é muito utilizada por serviços de saúde (PHILIPPI JR., 2005). 

No Brasil, em 2010, os lixões foram proibidos pela lei nº12.305 (BRASIL, 

2010), por comprometerem a segurança do meio ambiente e a saúde pública, 

devendo ser extintos pelos municípios até 2014, contudo, os municípios não atingiram 

o objetivo estabelecido e o prazo foi prorrogado até 2018. 
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2.5. DRENAGEM URBANA 

 

O escoamento pluvial pode produzir inundações e impactos nas áreas 

urbanas devido a dois processos, que ocorrem isoladamente ou combinados: 

inundações de áreas ribeirinhas e inundações devido à urbanização (PHILIPPI JR., 

2005). 

Segundo Ribeiro e Rooke (2010), os sistemas de drenagem urbana são 

essencialmente sistemas preventivos de inundações, alagamentos, erosões e 

assoreamentos, principalmente nas áreas mais baixas das comunidades no leito dos 

cursos naturais de água. No campo da drenagem urbana, os problemas agravam-se 

em função da urbanização desordenada e falta de políticas de desenvolvimento 

urbano. 

De acordo com Botelho (2011), o sistema pluvial – que abrange a calha das 

ruas, galerias, escadarias, rampas, até a chegada das águas aos córregos e rios – 

controlam as vazões pluviais e se objetiva a: 

 evitar erosões do terreno; 

 evitar erosões do pavimento; 

 evitar alagamento da calha viária; 

 eliminação de pontos baixos sem escoamento; 

 chegada ordenada das águas aos cursos de água da região. 

De acordo com Ribeiro e Rooke (2010), quando um sistema de drenagem 

urbana for realizado de forma adequada, uma série de benefícios socioeconômicos e 

ambientais serão proporcionados como um escoamento equilibrado e rápido das 

águas superficiais, redução de problemas causados por alagamentos no trânsito e nas 

edificações, economia com gastos para a manutenção das vias públicas, prevenção 

de águas estagnadas, rebaixamento do lençol freático, além da segurança e conforto 

para a população. 
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3 OS IMPACTOS DA FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO NA SAÚDE 

PÚBLICA 

 

3.1. OS OBJETIVOS DA SAÚDE PÚBLICA 

 

Um dos objetivos mais básicos e fundamentais da formação de uma 

sociedade, contextualiza-se na saúde. Priorizar e preservar a saúde de uma 

população é evitar doenças e reduzir gastos, combater o desenvolvimento de 

epidemias e assegurar a qualidade de vida da população. 

De acordo com a constituição da OMS (1946), define-se saúde como “[...] um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na 

ausência de doença ou de enfermidade”.  

Na conferência de Otawa, a OMS (1986) definiu saúde pública como “[...] a 

ciência e arte de promover, proteger e recuperar a saúde, por meio de medidas de 

alcance coletivo e de motivação da população”. Desta forma, subtende-se que a 

saúde pública objetiva soluções para problemas que agravam a saúde e a qualidade 

de vida da população, considerando os sistemas sociocultural, ambiental e 

econômico. 

Segundo Philippi Jr. (2005), as ações de saúde pública estão relacionadas à 

medicina preventiva e social e às atividades de saneamento do meio. Desta forma, a 

saúde pública deve-se atentar aos problemas destas atividades que rodeiam a sua 

sociedade e garantir que estejam sendo executadas de forma adequada para 

preservar a saúde e combater epidemias, assegurando a qualidade de vida da sua 

população. 

Compreendendo a relação entre saúde pública e saneamento, pode-se definir 

saneamento como higiene e limpeza, pois quando as atividades deste sistema são 

adequadas às necessidades da população, garante a preservação da saúde, a 

mitigação de impactos no ambiente e prevenção de doenças e possíveis epidemias. 

 

3.2. OS IMPACTOS PELA FALTA DE SANEAMENTO 

 

Segundo Cavinatto (1992), desde os primórdios, o homem havia aprendido 

que a água poluída por dejetos e resíduos transmitia doenças. Este intuito levou, 
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centenas de anos depois, ao desenvolvimento de estudos para que compreendessem 

a possível relação entre as doenças e a poluição de corpos hídricos e, 

consequentemente, a utilização de sistemas de saneamento.  

De acordo com Ribeiro e Rooke (2010), a descoberta de seres microscópios 

que estavam relacionados a doenças surgiu após os estudos de Pasteur, por volta de 

1860, e a continuação de seus estudos por outros cientistas. Assim, comprovou-se 

que a presença de fezes ou material contaminado poderia provocar a criação de 

organismos patogênicos no solo e na água. 

Cavinatto (1992) discute que uma pessoa quando anda descalça no solo está 

exposta a milhares de microrganismos que podem estar ali, como a verminose e a 

esquistossomose, que infectam o organismo se penetrando na pele em contato com 

a contaminação. Estes casos são comuns em lugares onde a presença de 

saneamento básico é baixa ou até mesmo nula. 

Sobre a citação de Cavinatto, Ribeiro e Rooke (2010) também discutem que 

o saneamento é fundamental na prevenção de doenças. As autoras exemplificam com 

as adequadas destinações dos resíduos sólidos, que por sua vez evita a proliferação 

de vetores de doenças como ratos e insetos. 

De acordo com a OMS (2015), mais de 360 mil crianças menores de 5 anos 

no mundo morrem por diarreia, doença causada pelo baixo acesso à agua tratada, ao 

saneamento e condições adequadas de higiene. Ainda segundo a OMS, uma em cada 

quatro pessoas no mundo, bebe água contaminada por coliformes fecais. 

A falta de investimento no saneamento básico afeta diretamente a saúde 

pública e, consequentemente, aponta os diversos pontos falhos na infraestrutura e 

compromete os gastos com a saúde. Quando o sistema de saúde de um local é 

ineficiente, os problemas causados pela falta de saneamento básico poderão causar 

a proliferação de doenças e o desenvolvimento de epidemias. 

 

3.3. DOENÇAS VINCULADAS COM A FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

De acordo com Ribeiro e Rooke (2010), a maioria dos parasitas possuem duas 

fases de vida: uma dentro do hospedeiro e outra no meio ambiente. No hospedeiro, 

os parasitas encontram as condições ideais para o seu desenvolvimento, como a 

temperatura e a umidade, além de alimento. Contudo, quando estão no meio 
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ambiente, suas vidas estão ameaçadas devido as condições desfavoráveis para seu 

desenvolvimento, como a luminosidade, a presença de oxigênio e a falta de alimentos. 

Assim, estes microrganismos presentes no meio ambiente necessitam de encontrar 

novos organismos, que possibilitem a continuidade deste ciclo de vida.  

Ainda segundo Ribeiro e Rooke (2010), estes parasitas são lançados no meio 

ambiente pelo portador através das fezes e catarros, onde se misturam com outros 

microrganismos presentes no local. Em consequência, quando uma pessoa ingere 

água ou alimentos contaminados, ou ainda, tem contato com o solo infectado por 

excretas de pessoas enfermas, este indivíduo também será contaminado pelo 

parasita. Estes microrganismos também podem ser disseminados através de vetores, 

como ratos, mosquitos e caramujos. 

As doenças causadas por estes parasitas surgem com maior frequência em 

áreas vinculadas a contaminação de água por esgotamento sanitário e ao despejo 

inadequado de resíduos sólidos, ambos problemas decorrentes da falta de 

saneamento básico. 

 

3.3.1. Doenças provocadas pela veiculação hídrica 

 

A água captada pode conter bactérias ou substâncias, sejam elas químicas, 

orgânicas ou inorgânicas, apontadas pelos indicadores de poluição medidos por meio 

da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e da Demanda Química de Oxigênio 

(DQO); além disso, ela ainda pode contar com a presença de cianotoxinas. Essas 

informações são importantíssimas, uma vez que todos esses componentes podem 

estar presentes, principalmente, na água consumida. As águas captadas devem sofrer 

tratamento para garantir o padrão mínimo de qualidade para o abastecimento da 

população (BITTENCOURT e PAULA, 2014). 

De acordo com a OMS (2006), estima-se que cerca de 10% da carga global 

de doenças seja devido à má qualidade da água e a deficiências na disposição de 

excretas e na higiene. Cerca de 90% dos episódios anuais de diarreia no mundo são 

atribuídos a deficiências no esgotamento sanitário e na provisão de água de boa 

qualidade, sendo que nos últimos cinco anos, houve 1,5 milhões de mortes em 

crianças com menos de cinco anos. Esses números poderiam ser reduzidos em 90% 

se houvesse prevenção. 
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Segundo Bittencourt e Paula (2014), as doenças causadas por veiculação 

hídrica, ocorrem geralmente em regiões desprovidas de serviços de saneamento, 

podem ser divididas por tipo de transmissão: 

 Transmissão direta por meio da água: cólera, febre tifoide, febre 

paratifoide, disenteria, diarreia, amebíase, ascaridíase, hepatite 

infecciosa e poliomielite.  

 Transmissão indireta por meio da água: esquistossomose, fluorose, 

malária, febre amarela, bócio, dengue, elefantíase, tracoma, 

leptospirose, perturbações gastrointestinais de etiologia escura, 

infecção dos olhos, ouvidos, garganta e nariz. 

Ribeiro e Rooke (2010) explicam que estas doenças podem ser prevenidas 

através da proteção e tratamento da água captada nos mananciais, construção de 

instalações sanitárias, tratamento dos esgotos, promoção da higiene e distribuição de 

água em quantidade adequada e combate dos insetos transmissores através da 

eliminação das condições que possam favorecer os criadouros. 

 

3.3.2. Doenças vinculadas com o lixo 

 

Em regiões onde a coleta e destinação do lixo ainda são precárias, altos 

índices de doenças transmitidas são apresentados. Segundo Ribeiro e Rooke (2010), 

mesmo sendo um fator indireto, o lixo tem grande importância para a transmissão de 

doenças, pois áreas como lixões ou outros, atraem animais e insetos, vetores de 

doenças, por ser fonte de alimentos e apresentar condições favoráveis a proliferação. 

Ainda segundo as autoras, as doenças vinculadas com os lixos podem ser 

classificadas de acordo com os vetores: 

 Rato: peste bubônica; tifo murino e leptospirose. 

 Moscas e baratas: febre tifoide; salmonelose; cólera; amebíase, 

disenteria e giardíase. 

 Mosquitos: malária, leishmaniose, febre amarela, dengue e filariose. 

 Suínos: cisticercose, toxoplasmose e triquinelose e teníase. 

 Aves: toxoplasmose. 

Percebe-se que algumas doenças vinculadas ao lixo também estão 

correlacionadas com a veiculação hídrica. Desta forma, locais com epidemias podem 
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apresentar problemas de saneamento como a falta de água tratada e a destinação 

incorreta dos esgotos e lixos. 

 

3.4. O DESENVOLVIMENTO DE EPIDEMIAS 

 

Quando uma doença alcança um número de casos considerado alarmante na 

população, superando a média local, em um curto período de tempo, a saúde pública 

deve se preocupar pois estão enfrentando uma epidemia. Para que uma epidemia 

aconteça, deve ocorrer paralelamente na região infectada, a proliferação dos vetores 

desta doença, como ratos para os casos de leptospirose e mosquitos Aedes Aegypti 

para os casos de dengue. 

De acordo com o Ministério da Saúde (1985), define-se epidemia como “[...] 

aumento brusco, significativo e transitório da ocorrência de uma determinada doença 

numa população”. Ou seja, é a elevação progressiva, inesperada e descontrolada dos 

coeficientes de incidência de uma doença em determinada população, ultrapassando 

os valores estabelecidos para uma endemia. 

Sobre epidemiologia, Philippi Jr. (2014) define como o estudo da distribuição 

dos fatores relacionados aos eventos que afetam a saúde, incluindo doenças e óbitos. 

Desta forma, a epidemiologia é uma importante ferramenta para saúde pública, pois 

pode indicar as falhas em um sistema de saneamento básico de uma região que 

contribuíram para o desenvolvimento de epidemias. 

Para ampliar os estudos de uma epidemia, a epidemiologia considera alguns 

parâmetros, também conhecidos como indicadores, que possibilitam uma 

comparação entre a incidência e a prevalência desta doença, para encontrar o vetor 

e promover o tratamento e a prevenção das doenças epidêmicas. Os indicadores mais 

conhecidos e utilizados são o de mortalidade e o de morbidade. 

Segundo Philippi Jr. (2005), dados sobre causas de morte são as únicas 

estatísticas de saúde para as quais se obtêm séries relativamente longas. A 

mortalidade foi o primeiro indicador utilizado em avaliações de saúde coletiva e o mais 

empregado até hoje. 

Os dados de morbidade são utilizados para detectar os efeitos de exposição 

precocemente – no estágio de efeitos mais leves e antes que resultem uma morte. 

Diferentes dos dados de mortalidade, as estatísticas de morbidade são incompletas e 
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frequentemente se referem a subgrupos específicos da população, com exceção das 

doenças infecciosas que possuem importância significativa para a saúde pública 

(PHILIPPI JR., 2005). Os coeficientes de prevalência e incidência expressam situação 

das doenças na população, sua importância reside no fato de que essas medidas 

permitem entender os riscos de adoecer a que as pessoas estão sujeitas, assim como 

subsidiam investigações para esclarecimento dos fatores determinantes das doenças 

e na escolha das ações saneadoras adequadas. 

Sobre os indicadores epidemiológicos, Costa et al. (2005) explica que 

algumas populações são particularmente sensíveis às diversas patologias. Isso pode 

ser aplicado aos isolados grupos de pessoas no mundo infectados por diferentes 

doenças. As crianças de até um ano de idade, por exemplo, são mais susceptíveis a 

diversas doenças, inclusive aquelas causadas por fatores ambientais, como a diarreia. 

Idosos também são mais suscetíveis, pela diminuição da resistência orgânica, para 

uma série de doenças (respiratórias, fraturas, acidentes e outras). Fora do contexto 

de idade, pode se aplicar as regionalidades, como uma população de um bairro pobre, 

onde tenham contato direto à águas e solos contaminados, por precariedade em 

saneamento básico. 

No Brasil, os casos mais comuns de epidemias relacionadas com problemas 

da falta de saneamento básico são a dengue, atingindo a população em geral, e a 

diarreia, que atinge principalmente as crianças menores de 5 anos.  
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4 A CORRELAÇÃO ENTRE SANEAMENTO BÁSICO E SAÚDE PÚBLICA 

NO BRASIL 

 

4.1. A SITUAÇÃO DO SANEAMENTO NO BRASIL 

 

Para ampliar os serviços de saneamento no país, que até então era por 

cobertura municipal, na década de 70 foi criado o Plano Nacional de Saneamento 

(PLANASA), com o objetivo de atender 80% da população urbana com serviços de 

água e 50% com serviços de esgoto até 1980. A PLANASA também incentivou os 

municípios a concederem os serviços à companhia estadual de saneamento 

(TUROLLA, 2002). 

A Tabela 1 mostra os serviços prestados por diversos órgãos públicos sob a 

responsabilidade do munícipio e supervisão do Ministério da Saúde e de Órgãos 

Federais até 1970, com o abastecimento de água e coleta, tratamento e disposição 

final do esgoto e após 1991. 

 

Tabela 1 - Índice de cobertura dos serviços de saneamento no Brasil 
Descrição 1970 1991 

Água: Rede pública com canalização interna 60% 86% 

Esgotamento Sanitário: Rede geral e fossa séptica 22% 39% 

Fonte: IBGE (1992) 

Notas: Os anos de 1970 e 1991 correspondem ao período antes e depois da criação do 

PLANASA. 

 

De acordo com Bittencourt e Paula (2014), após a criação do PLANASA, 

houve a definição de fontes de saneamento no país e a melhora da situação, que era 

bastante precária. Conforme mostrado a tabela acima, pode-se concluir que houve 

um aumento significativo na prestação de serviços de saneamento.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizou no ano de 

2000 a Pesquisa Nacional de Saneamento 2000, mapeando os serviços de 

saneamento básico no país. Os dados regionais dos serviços de tratamento e 

distribuição de água e coleta de esgoto em 2000 são apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Proporção de água e coleta de esgoto por região no ano de 2000 

Região 

Tratamento de água Coleta de esgoto 

Total (m3) Tratada 
Não 

tratada 

Sem 

coleta 

Só 

coletava 

Coletava 

e tratava 

Norte 2.468.238 67,59% 32,41% 92,9% 3,5% 3,6% 

Nordeste 7.892.876 93,57% 6,43% 57,1% 29,6% 13,3% 

Centro-oeste 2.320.406 96,37% 82,1 82,1% 5,6% 12,3% 

Sudeste 26.214.949 94,42% 5,58% 7,1% 59,8% 33,1% 

Sul 5.103.209 94,06% 5,94% 61,1% 17,2% 21,7% 

Fonte: IBGE (2000) 

 

De acordo com a tabela, o Norte era a região com a menor quantidade de 

água tratada e o Sudeste com a maior quantidade. Apesar da região nordeste tratar 

mais de 93,5% da água coletada, estima-se que apenas 53% dos domicílios recebiam 

água tratada. Já sobre a coleta e tratamento de esgotos, os números eram ainda mais 

preocupantes. Apenas 20,2% dos municípios brasileiros coletavam e tratavam seus 

esgotos, enquanto 32% só coletavam e 47,8% não coletavam, despejando-se 

diretamente in natura (IBGE, 2000). 

Apesar da situação ser preocupante no início do novo século, o incentivo e o 

investimento para globalizarem os serviços de saneamento foram altos. O resultado 

disso foi uma considerável melhora, conforme mostra a Tabela 3. 

 

Tabela 3 - População total atendida por serviços de água e esgoto no Brasil 
Ano Água Esgoto 

2005 81,7% 39,5% 

2010 81% 45,4% 

2015 83,3%   50,3% 

Fonte: Trata Brasil (2017) 

Notas: Valores em % correspondentes aos serviços prestados de abastecimento de água e 

coleta de esgoto abrangendo toda a população, urbana e rural. 

 

Segundo informações do SNIS, em 2005, 81,7% da população brasileira foi 

atendida com abastecimento de água, enquanto apenas 39,5% tiveram acesso ao 

serviço de esgoto. Em 2015, as proporções de ambos serviços subiram. Estima-se 
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que 83,3% da população, ou seja, 26,4 milhões de habitantes passaram a ter acesso 

a esse serviço básico e 50,3% da população tinha o esgoto coletado. 

Por regiões, é possível perceber a diferença de proporções pelo Brasil. De 

acordo com o SNIS, as regiões Sudeste, Sul e Centro-oeste apresentam altos índices 

de abastecimento de água, enquanto as regiões Nordeste e Norte, esta última 

principalmente, estão bem abaixo do esperado. Já a coleta e tratamento de esgoto 

continua sendo o maior problema do saneamento básico no Brasil, conforme mostra 

a Tabela 4. 

 

Tabela 4 - População com acesso e déficit de saneamento em 2015 

Região População 

População com acesso a Déficit relativo de 

Água 

tratada 

Coleta de 

esgoto 

Água 

tratada 

Coleta de 

esgoto 

Norte 14.928.290 8.493.467 1.292.759 43,1% 91,3% 

Nordeste 54.332.889 39.854.890 13.410.317 26,6% 75,3% 

Sudeste 84.838.397 77.339.409 65.518.063 8,8% 22,8% 

Sul 28.763.871 25.710.096 11.801.539 10,6% 59% 

Centro-oeste 14.928.270 13.367.731 7.402.980 10,5% 50,4% 

Brasil 197.791.717 164.765.593 99.425.658 16,7% 49,7% 

Fonte: SNIS (2017) 

 

De acordo com o Trata Brasil (2017), “a cada 100 litros de água coletados e 

tratados, em média, apenas 63 litros são consumidos. Ou seja 37% da água no Brasil 

é perdida, seja com vazamentos, roubos e ligações clandestinas, falta de medição ou 

medições incorretas no consumo de água”. Ainda segundo a pesquisa do instituto, 

esta quantidade de água perdida na distribuição causa um prejuízo de R$ 8 bilhões. 

Quando ao esgoto, apenas metade do esgoto é coletado. De acordo com um 

estudo do Trata Brasil (2017), mais de 100 milhões de pessoas não tem acesso a este 

tipo de serviço. Somente nas capitais brasileiras, 1,2 bilhão de m3 de esgotos foram 

lançados in natura em 2013. Entre as capitais, Curitiba – PR é a melhor colocada em 

tratamento de esgoto com 91,26% do coletado. A relação entre esgoto coletado e 

esgoto tratado por regiões é mostrado na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Relação de esgoto coletado e tratado em 2015 
Região Esgoto Coletado Esgoto Tratado 

Norte 8,7% 16,4% 

Nordeste 24,7% 32,1% 

Sudeste 77,2% 47,4% 

Sul 41% 41,4% 

Centro-oeste 49,6% 50,2% 

Brasil 50,3% 42,6% 

Fonte: SNIS (2017) 

 

Assim como mostra tabela, a região Norte aparece distantes das demais 

regiões em relação a coleta e ao tratamento do esgoto, assim como na distribuição de 

água tratada. Das cinco regiões, apenas a Sudeste coleta mais da metade dos 

esgotos. Em contrapartida, apenas a região Centro-oeste trata mais de 50% dos 

esgotos. 

Outro importante serviço de saneamento é a destinação do lixo. Quando 

destinado de forma incorreta, o lixo pode contaminar o solo e a água, além de servir 

para a proliferação de animais e insetos vetores de doenças como leptospirose, 

teníase, amebíase e dengue (RIBEIRO e ROOKE, 2010). 

De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE), em 2015, foram gerados 79,9 milhões de toneladas 

de resíduos sólidos urbanos (RSU) no Brasil, sendo que 7,3 toneladas destes resíduos 

não foram coletadas. Do montante coletado, 58,7% receberam a destinação correta, 

os aterros sanitários, enquanto o restante foi disposto em lixões ou aterros 

controlados, que não possuem o conjunto de sistemas e medidas necessários para 

proteção do meio ambiente contra danos e degradações. Ainda segundo o ABRELPE 

(2015), 3.326 munícipios destinam seus resíduos para locais impróprios, ou seja, 

apenas 40,3% dos municípios brasileiros utilizam aterros sanitários. 

A relação de resíduos sólidos gerados por dia nas regiões brasileiras é 

mostrada na Tabela 6.  
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Tabela 6 - Quantidade de resíduos sólidos coletados por regiões 
Região 2014 (t/dia) 2015 (t/dia) 

Norte 12.458 12.692 

Nordeste 43.330 43.894 

Centro-oeste 15.826 16.217 

Sudeste 102.572 104.631 

Sul 21.047 21.316 

Brasil 195.233 198.750 

Fonte: ABRELPE (2015) 

Notas: Dados apresentados por toneladas/dia, incluindo população urbana e rural. 

 

A Figura 2 também mostra a participação de cada região no volume total de 

resíduos gerados, provando a relação entre população x geração RSU. 

 

Figura 2 - Participação das regiões do país no total de RSU coletado em 2015 

 

Fonte: ABRELPE (2015) 

 

Conforme mostra o mapa na figura acima, a região Sudeste é responsável por 

mais da metade da geração dos resíduos de todo o país, devido ao fato de também 

ser a região mais populosa. A região Norte, menor geradora de resíduos sólidos, é 

também a região que menos destina os resíduos sólidos para aterros sanitários, 
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segundo informações do ABRELPE (2015). Também pode-se perceber através da 

tabela acima que houve um aumento considerável na geração de RSU no ano de 2015 

em relação ao ano anterior. 

 

4.2. O SANEAMENTO BÁSICO NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS 

 

Em 2017, o Trata Brasil fez um estudo sobre os serviços de saneamento nas 

100 maiores cidades do Brasil e, através de uma análise com sobre o atendimento 

total de água e atendimento total de coleta de esgoto, incluindo as áreas urbanas e 

rurais, e o tratamento do esgoto coletado. Através do resultado, obteve-se um ranking 

de acordo com os serviços prestados de saneamento. Os 20 melhores e os 20 piores 

municípios colocados no ranking são apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Ranking dos 10 melhores x 10 piores municípios em saneamento básico 

R. Município UF Pop. 

Atendimento 

total de 

esgoto (%) 

Atendimento 

total de água 

(%) 

Tratamento 

de esgoto 

(%) 

Os 10 melhores 

1 Franca SP 342.112 99,96 99,96 98,00 

2 Uberlândia MG 662.362 97,23 100,00 81,20 

3 
São José dos 

Campos 
SP 688.597 96,12 99,96 94,00 

4 Santos SP 433.966 99,88 100,00 97,60 

5 Maringá PR 397.437 100,00 99,98 96,30 

6 Limeira SP 296.440 97,02 97,02 100,00 

7 Ponta Grossa PR 337.865 100,00 99,98 85,92 

8 Londrina PR 548.249 100,00 99,98 88,53 

9 Cascavel PR 312.778 93,26 99,98 89,57 

10 
Vitória da 

Conquista 
BA 343.230 80,73 100,00 82,48 

Os 10 piores 

91 
Duque de 

Caxias 
RJ 882.729 44,14 86,24 7,08 

92 Nova Iguaçu RJ 807.492 45,05 93,60 0,06 

93 Várzea Grande MT 268.594 27,30 96,97 23,54 
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Continuação da Tabela 7 - Ranking dos 10 melhores x 10 piores municípios em 
saneamento básico 

R Município UF Pop 

Atendimento 

total de 

esgoto (%) 

Atendimento 

total de água 

(%) 

Tratamento 

de esgoto 

(%) 

94 Gravataí RS 272.257 25,55 82,21 15,82 

95 Manaus AM 2.057.711 10,40 85,42 23,92 

96 Macapá AP 456.171 5,44 36,39 18,01 

97 Porto Velho RO 502.748 3,71 33,96 0,00 

98 Santarém PA 292.520 SI 48,00 SI 

99 
Jaboatão dos 

Guararapes 
PE 686.122 6,66 74,05 6,24 

100 Ananindeua PA 505.404 2,09 28,81 8,75 

Fonte: Trata Brasil (2017) 

Notas: SI Sem Informação (SNIS). Apesar do SNIS não apresentar valores, o Ranking Trata 

Brasil 2017 considerou como sendo 0,00 (zero).  

As siglas R, UF e Pop foram utilizadas para representar ranking, unidade federativa e 

população por habitantes, respectivamente. 

 

Diante desta tabela, pode-se perceber uma grande diferença no saneamento 

dos 10 melhores municípios para os 10 piores municípios. O município de Franca (SP) 

teve um grande investimento em saneamento nos últimos 5 anos e o resultado disso 

é o excelente e amplo atendimento dos serviços de saneamento tanto na área urbana 

quanto na área rural. A capital melhor colocada no ranking foi Curitiba (PR) que ficou 

em 11º, logo atrás dos 10 melhores municípios. No ranking dos 10 melhores, também 

pode-se notar que 9 dos 10 municípios ficam nas regiões Sudeste e Sul e apenas um 

fica na região Nordeste. Quanto aos 10 piores municípios, 5 ficam na região Norte. O 

município pior colocado foi Ananindeua (PA) que atende com água tratada menos de 

30% da população, um dos piores resultados de todo o país. Sobre a coleta e 

tratamento de esgoto, Ananindeua fica ainda mais distante, com apenas 2,09% do 

esgoto coletado, ou seja, quase 98% do esgoto gerado no município é despejado nos 

rios e lagos que circunvizinham as comunidades, contaminando os mananciais e o 

solo, além de sujeitar a população a diversas doenças. As capitais Manaus (AM), 

Macapá (AP) e Porto Velho (RO) também aparecem entre os 10 piores municípios em 

saneamento. 
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4.3. SANEAMENTO É SAÚDE 

 

De acordo com Ribeiro e Rooke (2010), melhorar os serviços de saneamento 

básico intervêm nas condições para a proliferação de vetores de doenças. Mosquitos 

Aedes Aegypti, por exemplo, que são vetores de doenças como dengue e febre 

amarela, se procriam em água parada. Assim, comunidades próximas de depósitos 

de lixos a céu aberto e poços de águas contaminadas estão sujeitas a serem 

infectadas pelas diversas doenças que este mosquito transmite. Ressalta-se aqui, que 

as larvas destes mosquitos também podem se desenvolver em água parada suja, e 

não necessariamente limpa como muitas pessoas dizem. 

Outra doença muito comum no Brasil causada por falta de saneamento básico 

é a diarreia, infecção intestinal aguda causada por ingestão de água ou alimentos 

contaminados. A maioria das pessoas que são internadas com diarreia são crianças 

menores de 5 anos, quadro complicado nas internações. A diarreia também foi a 

responsável por 87% das internações causadas pela falta de saneamento entre 2000 

a 2013, segundo informações do DATASUS (2015). 

O Trata Brasil (2015) também utilizou o ranking dos 10 melhores e dos 10 

piores municípios em saneamento básico para correlacionar com a saúde pública, 

através de dados do DATASUS sobre dengue, diarreia e leptospirose, dentre os anos 

de 2007 a 2015. A relação é mostrada na Tabela 8. 

 

Tabela 8. Internações nos 10 melhores x 10 piores municípios em saneamento 

R Município 

Diarreia Dengue Leptospirose 

Total de 

Internações 

Total de 

Internações 
Óbitos 

Total de 

Internações 

Os 10 melhores 

1 Franca 460 23 0 1 

2 Uberlândia 3.107 477 1 8 

3 
São José dos 

Campos 
1.560 430 5 46 

4 Santos 565 969 16 66 

5 Maringá 1.667 1.246 4 11 

6 Limeira 946 220 2 5 
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Continuação da Tabela 8. Internações nos 10 melhores x 10 piores municípios em 
saneamento 

R Município 

Diarreia Dengue Leptospirose 

Total de 

Internações 

Total de 

Internações 
Óbitos 

Total de 

Internações 

7 Ponta Grossa 3.408 6 0 33 

8 Londrina 1.551 939 4 31 

9 Cascavel 808 33 0 10 

10 
Vitória da 

Conquista 
8.674 385 1 1 

Os 10 piores 

91 Duque de Caxias 3.681 2.597 26 56 

92 Nova Iguaçu 8.801 2.105 24 81 

93 Várzea Grande 5.343 2.404 26 0 

94 Gravataí 629 3 0 82 

95 Manaus 17.417 4.953 10 250 

96 Macapá 3.119 1.168 33 238 

97 Porto Velho 3.444 796 11 68 

98 Santarém 5.835 347 3 108 

99 
Jaboatão dos 

Guararapes 
7.596 1.016 12 181 

100 Ananindeua 36.473 3.713 4 60 

Fonte: Trata Brasil (2017) 

Notas: Foram contadas as internações e óbitos entre 2007 a 2015.  

R corresponde a posição no ranking. Número de óbitos informado pelo DATASUS (2015). 

 

Conforme mostrado na tabela, há uma diferença muito grande de internações 

entre os 10 melhores e os 10 piores municípios em saneamento. Enquanto Franca 

teve apenas 460 internações por diarreia entre 2007-2015, Ananindeua, o último 

colocado, teve 36.473 internações, 79 vezes a mais que Franca. Se somados todos 

os casos, tem-se 22.746 internações por diarreia nos 10 melhores municípios contra 

92.338 internações nos 10 piores, 4 vezes maior. Pode-se considerar que em Franca 

houve casos isolados nos oitos anos analisados, enquanto Ananindeua teve uma 

epidemia de diarreia. 
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Sobre a dengue, a relação não é diferente. Franca teve 23 internações contra 

as 3.713 internações em Ananindeua. Nos 10 melhores municípios, houve 33 óbitos 

por dengue e nos 10 piores, houve 149 óbitos. Na capital do Amazonas, Manaus, foi 

o município com o maior número de internações, dentre os 20 listados. As cidades 

cariocas de Nova Iguaçu e Duque de Caxias somaram juntas mais de 4.700 

internações por dengue, o equivalente a 24,6% de todos os casos nos 10 piores 

municípios. Dentre os listados, apenas Franca, Ponta Grossa e Cascavel não 

contabilizaram mortes por dengue. 

Segundo Ribeiro e Rooke (2010), a leptospirose é uma doença infecciosa 

causada por uma bactéria presente na urina dos ratos e transmitida ao homem em 

enchentes e inundações, devido a contaminação dos esgotos e bueiros. Dentre os 

casos de internações listados na tabela acima, o município de Franca apresentou 

apenas uma contra 60 em Ananindeua. O valor somado dos municípios também é 

preocupante, com os 10 piores municípios tendo 84,1% do total de internações por 

leptospirose. 

Diante desta tabela, é possível compreender a importante relação entre 

saneamento básico e saúde pública. Em municípios que serviços de saneamento 

adequados, as chances para a formação de epidemias são muito pequenas 

comparadas aos municípios com condições precárias de saneamento. Assim, 

entende-se que priorizar o saneamento básico é preservar a saúde de sua população 

e a qualidade do meio ambiente. 

 

4.4. SANEAMENTO É ECONOMIA 

 

Visto que as condições adequadas de saneamento influenciam na saúde 

pública, outro ponto que pode ser colocado em pauta é a economia neste segundo 

setor. Conforme uma declaração do Ministério da Saúde (2011), a cada um real 

investido em saneamento básico economiza-se 4 reais em saúde pública. O Trata 

Brasil (2017) também mostrou o valor total gasto nas internações, conforme 

apresentado na Tabela 9. 
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Tabela 9. Valor total de internações entre 2007 - 2015 

R Município 

Valor Total de 

internações (R$) 

por Diarreia 

Valor Total de 

internações (R$) 

por Dengue 

Valor Total de 

internações (R$) 

por Leptospirose 

Os 10 melhores 

1 Franca 405.280,79 12.311,78 726,75 

2 Uberlândia 1.899.709,21 208.950,34 18.810,30 

3 
São José dos 

Campos 
926.842,98 153.899,59 40.814,09 

4 Santos 337.912,05 610.544,89 132.275,60 

5 Maringá 872.277,17 581.800,19 19.627,85 

6 Limeira 650.357,66 149.532,14 10.692,12 

7 Ponta Grossa 1.737.789,89 2.571,30 31.943,29 

8 Londrina 850.862,31 385.797,53 19.758,09 

9 Cascavel 500.356,08 14.700,63 12.012,75 

10 
Vitória da 

Conquista 
4.188.312,58 173.797,92 530,46 

Os 10 piores 

91 Duque de Caxias 1.845.341,50 1.183.882,44 35.928,38 

92 Nova Iguaçu 4.426.909,01 998.459,00 67.728,57 

93 Várzea Grande 2.750.740,53 1.631.647,07 0,00 

94 Gravataí 380.489,02 1.586,56 69.968,22 

95 Manaus 9.252.170,99 2.530.232,32 504.482,80 

96 Macapá 1.584.372,97 636.471,85 157.633,27 

97 Porto Velho 1.728.932,13 367.750,38 47.560,80 

98 Santarém 2.852.555,99 204.371,91 118.282,83 

99 
Jaboatão dos 

Guararapes 
4.112.719,98 581.580,36 281.567,21 

100 Ananindeua 17.827.388,59 1.600.785,28 44.446,29 

Fonte: Trata Brasil (2017) 

 

Diante da tabela acima, pode-se compreender como o investimento no 

saneamento básico influencia na economia e na saúde. Enquanto os 10 melhores 

municípios em saneamento tiveram um gasto total de R$ 12.369.700,70 com 

internações por diarreia, os 10 piores municípios gastaram R$ 46.761.620,70, um 

valor 3,8 vezes mais alto. O mesmo caso acontece com a dengue, onde os 10 
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melhores municípios gastaram R$ 2.293.906,30 contra R$ 9.736.767,20 gastos nos 

10 piores munícipios, 4,2 vezes mais alto o custo das internações. Com internações 

por leptospirose, o município de Franca – primeiro colocado no ranking de 

saneamento – gastou apenas R$ 726,75, sendo que Ananindeua – o último colocado 

– gastou R$ 44.446,29, um gasto por internações muito mais alto, que poderia ter sido 

aproveitado no investimento no saneamento do município, que se apresenta bastante 

precário. De forma geral, o município de Franca teve um custo total entre os anos de 

2007 a 2013 no valor de R$ 41.831,32 com as internações por diarreia, dengue e 

leptospirose. Em contrapartida, o município de Ananindeua teve um custo total de R$ 

19.472.620,16 com internações, ou seja, Ananindeua gastou 465,5 vezes mais que 

Franca nos últimos oito anos na saúde. Percebe-se, assim, que se investissem mais 

no saneamento básico, economizariam na área da saúde e melhorariam a qualidade 

de vida de sua população. 

De acordo com informações do DATASUS (2014), no ano de 2013 foram 

notificadas mais de 340 mil internações por infecções gastrointestinais em todo o país, 

custando R$ 355,71 para cada uma destas internações no Sistema Único de Saúde 

(SUS). Esta infecção é comum em áreas com condições precárias de saneamento 

básico, como ausência de tratamento na água consumida e contaminação de solo e 

água por esgotos.  

O Instituto Trata Brasil (2017) estimou que no ano de 2013, mais de 14 

milhões de pessoas de afastaram do trabalho ou dos estudos por diarreia ou vômito. 

Considerando o afastamento de cada pessoa em 3,32 dias, o custo com horas 

trabalhadas alcançou R$ 872 milhões.  

Ainda segundo o Trata Brasil (2017), mais de 340 mil empregos foram gerados 

com o investimento no setor de saneamento no Brasil, gerando uma renda anual na 

economia brasileira de R$ 43,9 bilhões. 

Para Ribeiro e Rooke (2010), não se pode negar o quão importante são os 

serviços do saneamento básico para a saúde pública, na prevenção de doenças e 

mitigação de contaminações no meio ambiente. Universalizar os serviços, conforme 

descrito pela Lei nº 11. 445/07 (BRASIL, 2007), é um importante passo para adequar 

as condições de saneamento para todos, além de estabelecer um equilíbrio ecológico 

entre os aspectos ambientais, econômicos e sociais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O investimento insuficiente e as ações inadequadas que estruturam o 

saneamento básico no Brasil pode ser aplicado como o principal problema que 

prejudica a atual situação da saúde pública. Em um país com recursos hídricos 

elevados, climas tropicais e um desenvolvimento econômico crescente, a necessidade 

de adequar um sistema de saneamento básico, que seja amplo ao acesso de toda a 

população, se torna uma importante ferramenta, não só para a saúde pública, como 

também para a preservação do meio-ambiente. 

Quando em situações precárias de saneamento, a população está sujeita a 

qualquer doença ligada a veiculação hídrica e ao despejo incorreto dos resíduos 

sólidos, como a dengue, a diarreia e a leptospirose. Estas doenças, por sua vez, 

geralmente não controladas por apenas ações públicas e, assim, submete-se a 

expansão de casos, comprometendo uma determinada região a sofrer com uma 

epidemia. 

Como foi apontado por pesquisas de saneamento e saúde, municípios que 

investem em saneamento básico economizam quatro vezes mais em saúde pública, 

melhorando a qualidade de vida de sua população e do meio-ambiente local. 

Entretanto, os municípios que apresentam condições precárias de saneamento, 

sofrem mais com doenças, tem maior número de óbitos e gastam também mais com 

vacinas e internações.  

Assim, aponta-se o saneamento básico como uma importante ferramenta para 

a intervenção de epidemias e melhoria na qualidade da saúde pública, conforme 

apontado pela afirmação do Ministério da Saúde e da OMS. Espera-se que a atual 

política brasileira volte sua atenção para o saneamento básico, compreenda a sua 

importância para o desenvolvimento do país e invistam mais para a adequação da 

saúde pública, a universalização dos serviços de saneamento e a preservação do 

meio-ambiente, garantindo um futuro mais saudável para as gerações futuras.  

Com o avanço no desenvolvimento de novas obras de saneamento básico no 

país, de acordo com as projeções do governo federal, continuará sendo acompanhado 

os resultados e comparados aos novos dados disponibilizados anualmente pelo 

Ministério da Saúde, para aprofundar-se nos assuntos abordados nesta pesquisa. 
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