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Água e esgotamento 
sanitário:

Direitos humanos 
X 

Negócio



O acesso à água potável e a 

instalações sanitárias é direito 

humano

Em julho de 2010, após mais 
de 15 anos de debates, a ONU 
reconheceu que  o acesso à 
água potável e a instalações 
sanitárias é um direito 
humano, indispensável para o 
pleno gozo do direito à vida. 

As novas metas de 
desenvolvimento Sustentável 
da ONU devem permitir que o 
mundo mantenha um olhar 
atento sobre os progressos na 
redução das desigualdades no 
acesso à água e ao 
saneamento. 



O acesso à água potável e a 

instalações sanitárias é direito 

humano

É só entrar na favela onde cerca de 250 
famílias sobrevivem para entender o desejo 
e os motivos para a partida. A comunidade 
erguida às margens do Potengi, no Canto do 
Mangue, não dispõe do mínimo de 
saneamento básico. A fonte de água - que 
abastece boa parte das casas e que serve 
como local para lavar louças e lavanderia 
comunitário – é ladeada por valas de 
esgotos.

“A água que a gente bebe, cozinha, lava,  
toda vem daqui. Quando chove cai sujeira. É 
esperar limpar e voltar a usar”, explica a 
dona de casa Maria Lucia de  Souza, 48 anos, 
criada na favela. 

Mãe de nove filhos, ela enumera as 
dificuldades  para criar os nove filhos na 
comunidade.  O barraco de dois andares, 
onde  moram  doze pessoas, sequer tem  
banheiro.



A Escalada da Desigualdade
(Marcelo Neri)



A Escalada da Desigualdade
(Marcelo Neri)



A Escalada da Desigualdade
(Marcelo Neri)



Temos que criar o PAP - Programa de Aceleração das Privatizações. 

Ao invés de levarmos as empresas privatizáveis uma a uma ao TCU, 

vamos pegar a lista de estatais e levar ao presidente da República. 

(...)

Temos daqui para o fim do ano para pensar em coisas muito 

grandes. Vendendo uma estatal, estamos desaparelhando 

politicamente as empresas e limpando o caminho para o que 

chamamos tecnicamente de "crowding in". O Brasil fez o" crowding

out". Nos últimos 30 anos o país expulsou o investimento privado.

Ministro Paulo Guedes , Valor Econômico, 09/09/2019

PAP ao invés de PAC?

O enfraquecimento do Estado brasileiro é uma ação deliberada para atender os interesses imediatistas do mercado.
A grande venda de estatais estratégicas impossibilita a ação firme do Estado e compromete o desenvolvimento 
sustentável do Brasil.
Privatizar empresas públicas de saneamento básico (ou destruí-las!) tem como objetivo universalizar e melhorar a 
qualidade do serviço ou o objetivo é abrindo caminho para o “crowding in” a qualquer custo?



A radicalização não deve prevalecer

Os serviços públicos de 

saneamento básico devem

buscar a sustentabilidade

econômica mas não podem

ser tratados como negócios



NOTA CONJUNTA CONTRA O PROJETO DE LEI 3261/2019 QUE REVISA O MARCO 
LEGAL DO SANEAMENTO

(...)
Assim como nas MP anteriores, o texto do PL 3261 afeta a titularidade municipal, 
o subsídio cruzado e a lógica dos ganhos de escala, prejudicando os municípios 
mais pobres e gerando um grande risco de aumento das tarifas de água e esgoto 
em todo o País. Nesse contexto, estará comprometida a universalização dos 
serviços de saneamento. E o PL, ao contrário do defendido pelo Governo Federal, 
promoverá a desestruturação do setor de saneamento, agravando as diferenças 
socioeconômicas do Brasil.
(...)
A partir da rejeição do PL, as entidades se comprometem a participar da 
construção democrática da necessária proposta de modernização para o setor de 
saneamento básico. Um marco que contemple, de fato, os interesses da 
população, do setor público e privado, com a inafastável segurança jurídica, 
imprescindível para a fundamental e inadiável universalização do serviço.

Brasília, 05 de junho de 2019.
ABM, ABES, Aesbe, Assemae, FNU, FNP, FNSA, Fenatema, ISP, ONDAS.



Privatização                Reforço da desigualdade

Gestão pública Mais chance

democrática                de Universalizar



Não há universalização do saneamento sem 
crescimento com distribuição de renda



Não há universalização do saneamento na cidade sem 
reforma urbana



Não há universalização do saneamento no campo sem 
reforma agrária



A luta contra a privatização do saneamento 

básico é a luta por justiça social e pelos 

direitos humanos à água e ao saneamento



Privatização Reforço da 

do saneamento desigualdade

Gestão pública Maior chance

democrática                de universalizar

Opções e consequência 
são claras



Propostas
institucionais
1. Afirmar a competência/titularidade
municipal dos serviços públicos de 
saneamento básico;

2. Priorizar a cooperação interfederativa, se 
apoiando na gestão associada como forma 
de fortalecer a gestão pública;

3. Reafirmar o instrumento do Contrato de 
Programa como forma de relacionamento
entre entes da federação para a prestação dos 
serviços de saneamento;

4. Fortalecer e garantir aparticipação e o 
controle social sobre a prestação de serviços
públicos, lutar pela reativação do Conselho
Nacional das Cidades e de suas Câmaras
Técnicas;



Propostas
institucionais
5. Garantir, de forma estável e tendo como 
balizador o PLANSAB, recursos do OGU 
para os municípios mais carentes; 

6. Reforçar o financiamento dos 
investimentos pelas fontes onerosas 
subsidiadas como FGTS e FAT;

7. Priorizar a elaboração democrática e 
implementação com participação social dos 
planos municipais de saneamento;

8. Priorizar o atendimento das populações 
vulneráveis, rompendo com o modelo 
tecnológico tradicional pouco adequado às 
áreas de assentamentos precários, à zona 
rural e aos pequenos municípios;

9. Integrar a política de saneamento com as 
políticas públicas correlatas, em especial as 
de habitação e desenvolvimento urbano, de 
forma a garantir o planejamento e a gestão 
integrada dos serviços de saneamento.
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