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RESUMO
As políticas públicas de saneamento urbano têm grande importância em urbanizações que cresceram em um contexto
acelerado, muitas vezes marginalizando as atenções necessárias ao bom desenvolvimento do saneamento, gerando assim
problemas que agora interferem na qualidade de vida da população. O presente artigo retrata quais são os municípios da
região de Araçatuba, cidade do interior do estado de São Paulo, que possuem o plano de saneamento básico e quais deles
estão colocando os Planos em prática de acordo com a Lei 11.445 de 2007, a qual abrange diversos assuntos, como o
manejo dos resíduos sólidos e o abastecimento e tratamento de água e esgoto aos cidadãos dos municípios. Os resultados
desta análise estarão dispostos através de três classificações apresentadas por meio de gráficos. As cidades que não
possuírem o Plano serão analisadas como é realizado o saneamento básico do município. Logo a pesquisa revela que dos 43
municípios estudados na região de Araçatuba, apenas menos da metade dos municípios possuem o plano de saneamento
básico e, consequentemente, não possuem um saneamento básico ideal.
PALAVRAS-CHAVE: Saneamento Básico. Plano de Saneamento Básico. Lei 11.445/07.
ABSTRACT
Public urban sanitation policies have great importance in urbanizations that have grown in an accelerated context, many
times marginalizing the attentions needed to the good development of the sanitation, generating so these problems that
now interfere in the quality of life of the population. This article portraits which are the municipalities of the Araçatuba
region, city of the interior of the state of São Paulo, who have the basic sanitation plan and who are placing the plans in
practice pursuant to Law 11.445 of 2007, which maintains various affairs, as management of solid waste and the supply and
treatment of water and sewage to citizens of the municipalities. The results of this analysis will be disposed through three
classifications presented by graphics. Cities that do not have the plan will be analyzed as the basic sanitation of the
municipal is done. Ergo, the research reveals that of the 43 municipalities studied in the Araçatuba region, just less than the
half of the municipalities have the basic sanitation plan and, therefore, do not have an ideal basic sanitation.
KEY- WORDS: Basic Sanitation. Basic Sanitation Plan. Law 11,445 / 07.

RESUMEN
Las políticas públicas de saneamiento urbano tenen grande importancia en urbanizaciones que crecieron en un contexto
acelerado, muchas veces marginalizando las atenciones necesarias al buen desarrollo del saneamiento, generando así
problemas que ahora interferen en la calidad de vida de la población. Presente artículo retrata cuáles son municipios de la
región de Araçatuba, ciudad del interior del estado de São Paulo, que pueden el plan de saneamiento básico y cuales de
estos colocando los planes en práctica de acuerdo con la Ley 11.445 de 2007, a cual abrange varios asuntos, como el
manejo de los residuos sólidos y el abastecimiento y tratamiento de agua y esgoto a los ciudadanos de los municipios. Los
resultados de esta análisión está disponibles a través de tres clasificaciones presentadas por medio de gráficos. Las
ciudades que no pueden el plan seran analisadas como se realizado el saneamiento básico del municipio. Luego, la
investigación revela que de los 43 municipios estudios en la región de Araçatuba, sólo menos de la metade de los
municipios poseen el plan de saneamiento básico y, consecuentemente, no pueden un saneamiento básico ideal.
PALABRAS CLAVE: Saneamiento básico. Plan Básico de Saneamiento. Ley 11.445 / 07.
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INTRODUÇÃO
Um dos primeiros surgimentos do sentido do saneamento, segundo Cavinatto (c2003), começa,
aproximadamente, no século XVI quando algumas doenças eram trazidas ao Brasil pelos
estrangeiros. Dessa forma, em 1808 foram criadas leis para fiscalização dos portos e navios para
evitar a entrada de pessoas doentes. Em 1888, com o fim da escravatura e dos serviços realizado por
pessoas e animais para transportarem água e dejetos, foi necessário realizar o avanço do
desenvolvimento do saneamento básico no Brasil; porém ainda possuem regiões sem o tratamento
básico.
Dessa maneira, o conceito de saneamento básico sofreu diversas mudanças ao decorrer do tempo, já
que antes o objetivo primordial era o afastamento dos resíduos, por exemplo, e não a eliminação
total deles como é considerado hoje (PHILIPPI JR, GALVÃO JR., c2012). O desenvolvimento e a
ampliação do conceito do Plano de Saneamento Básico só começaram em 2000 através da
integração dos “serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e
manejo de resíduos sólidos” como aponta Philippi Jr. e Galvão Jr. (c2012, p. 57-58).
As políticas públicas que qualificam a qualidade de vida da população são determinadas por meio de
aspectos socioeconômicos e culturais, e mantêm uma interface com as políticas de saúde, meio
ambiente e desenvolvimento urbano. O saneamento básico, em seu sentido lato, abrange um
conjunto de ações que o homem estabelece para manter ou alterar o ambiente, no sentido de
controlar doenças, promovendo saúde, conforto e bem-estar.
Diante do exposto, o saneamento básico tem recebido atenção dos órgãos públicos a fim de
melhorar a qualidade de vida da população, abrangendo desta maneira a saúde pública e evitando
gastos com cuidados intensivos na vida futura. A falta de saneamento básico pode gerar desnutrição
infantil e vários tipos de doenças, desde parasitoses, viroses, doenças bacterianas entre outras,
sendo as crianças as mais atingidas (CARDOSO et al, 2010). Em países em desenvolvimento a falta de
saneamento é endêmica, o que gera um grande agravamento na saúde pública.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, 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 têm por objetivo alcançar Salubridade
Ambiental (OMS).
O saneamento básico é uma atividade de responsabilidade dos administradores da cidade, e devem
resguardar os direitos dos seres humanos.
[...] cabe aos governos a responsabilidade de estabelecer contextos
políticos e reguladores que salvaguardem os direitos dos pobres, melhorem
as condições ambientais e coordenem interações setoriais, sejam os
serviços produzidos por fornecedores públicos ou privados. Cabe também
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aos governos a responsabilidade de criar contextos legais e reguladores que
ampare a participação do setor privado na provisão dos serviços de
infraestrutura. (BANCO MUNDIAL,1994).
Perante a estas preocupações, o governo estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico
por meio do decreto 7217/2010, na qual ganha relevância em um contexto de profunda
desigualdade no acesso a recursos e serviços do meio ambiente urbano. O mesmo decreto
regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico.
A partir da publicação da Lei 11.445/2007 – Lei de Saneamento Básico – todas as prefeituras terão
obrigação de elaborar em seus municípios o PMSB (Plano Municipal de Saneamento Básico),
garantindo assim a universalização dos serviços, ou seja, todos os cidadãos podem ter acesso a coleta
e tratamento de esgoto e a água potável, por exemplo. Além disso, o PMSB deverá ser revisado em
um período não superior a quatro anos.
Na busca pela igualdade social na área do saneamento, o decreto 7217/2010, que regulamenta a Lei
11.445/ 2007, dispõe:
Art. 3 baseia-se nos seguintes princípios:
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, manejo
dos resíduos sólidos e manejo de águas pluviais realizados de formas
adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;
IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços públicos de
manejo das águas pluviais 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, não causem risco à saúde pública e
promovam o uso racional da energia, conservação e racionalização do uso
da água e dos demais recursos naturais;
VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de
habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção
ambiental, de recursos hídricos, 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;
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IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e
processos decisórios institucionalizados;
X - controle social;
XI - segurança, qualidade e regularidade; e
XII - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos
recursos hídricos.
Sendo assim, o saneamento urbano pode ser definido como o conjunto de obras que promovam o
saneamento no meio urbano e que compreende quatro grandes eixos: abastecimento de água;
coleta, tratamento e disposição dos esgotos sanitários; drenagem e águas pluviais; e coleta,
tratamento e disposição final de resíduos sólidos.
Com base no Instituto Trata Brasil e no SNIS de 2012, a média nacional da população que possuem
coleta de esgoto é de 48,3% e a média nacional do esgoto tratado é de 38,7% (TERA..., 2015). Mais
da metade da população brasileira não possuem acesso a coleta e tratamento de esgoto.
Há também uma parcela de brasileiros, cerca de 14 milhões de pessoas no ano de 2000, que não
possuem rede de abastecimento de água e, aproximadamente, 39 milhões de cidadãos que não
possuem as residências ligadas a redes coletoras de esgoto (LOBO, 2003). Para Lobo (2003, p. 28):
“mais da metade dos domicílios urbanos em que a renda familiar varia entre meio e um salário
mínimo não conta com nenhum serviço de saneamento”.
O PMSB (Plano Municipal de Saneamento Básico) deve ser compatibilizado com alguns instrumentos
e planos governamentais e setoriais existentes, como por exemplo: Plano da Bacia Hidrográfica,
Política Estadual de Recursos Hídricos e Plano Diretor do Município (TRATA; 2009, p. 9). A ausência
da integração do PMSB com os demais instrumentos e planos citados anteriormente, por exemplo,
pode considerar inválido todo o planejamento executado.
Para a elaboração do plano, é necessário o reconhecimento do território e das problemáticas
presentes nele para, dessa forma, poder recolher todas as informações indispensáveis para executálo. O plano precisa atender os requisitos mínimos estabelecidos pela Lei nº. 11.445/2007 para ser
aprovado, como apresenta a tabela 1.
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Tabela 1- Requisitos mínimos para a elaboração do conteúdo do PMSB de acordo com a Lei n.
11.445/2007.
Requisito 1

Diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições
de vida, utilizando sistema de indicadores sanitários,
epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e
apontando as causas das deficiências detectadas.

Requisito 2

Objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a
universalização, admitidas as soluções graduais e
progressivas, observando a compatibilidade com os demais
planos setoriais.

Requisito 3

Programas, projetos e ações necessárias para atingir os
objetivos e as metas, de modo compatível com os
respectivos planos plurianuais e com outros planos
governamentais correlatos, identificando possíveis fontes
de financiamento.

Requisito 4

Ações para emergências e contingências.

Requisito 5

Mecanismo e procedimentos para a avaliação sistemática
da eficiência das ações programadas.

Fonte: PHILIPPI JR., GALVÃO JR, c2012.
Após a elaboração do Plano de Saneamento Básico, é preciso que a Câmara Municipal o aprove para
poder entrar em vigor, porém nem todos os municípios possuem o Plano conforme determina a Lei.
Esses municípios podem estar deixando de efetuarem o saneamento básico como solicita a Lei e
aqueles que possuem o Plano podem não estarem revisando-o no tempo determinado.
O PMSB, após ser sancionado, poderá receber retorno da população para poder melhorar o que for
necessário. Esse retorno pode ser realizado por meio da avaliação da satisfação dos usuários, na qual
irá qualificar os serviços realizados e se os objetivos propostos no plano estão sendo cumpridos.
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OBJETIVOS
O objetivo da pesquisa é fazer um levantamento dos municípios pertencentes a região de Araçatuba,
analisar quais possuem ou não o Plano e quais contém o Plano em processo de elaboração e realizar
um diagnóstico quantitativo da implantação do Plano de Saneamento Básico Municipal das cidades
pertencentes a região estudada, dando ênfase ao eixo do tratamento de água e coleta, tratamento e
disposição final dos esgotos sanitários.
METODOLOGIA
A metodologia consiste na coleta de dados nos municípios da região de Araçatuba, Estado de São
Paulo, a partir do Plano de Saneamento Básico Municipal. Será analisado se as cidades realmente
possuem o Plano de Saneamento Básico regulamentado por lei aprovada na câmara municipal.
A partir desse contato com as prefeituras e outros órgãos públicos, os dados coletados servirão de
base para a elaboração de gráficos e tabelas das análises. Outro item relevante a ser abordado é a
quantidade de habitantes.
Os dados obtidos durante a pesquisa serão classificados, resumidamente, em três tipos de
municípios:
Tipo I: aqueles que possuem o Plano aprovado;
Tipo II: aqueles que não possuem o Plano aprovado;
Tipo III: aqueles que o Plano está em elaboração.
RESULTADOS
A pesquisa envolve os 43 municípios estudados na região de Araçatuba, de forma a se conseguir o
maior número de resultados possíveis para aprimorar cada vez mais o objetivo da pesquisa.
Dos 43 municípios analisados, apenas 18 cidades atendem a Lei Federal de Saneamento Básico (lei
11.445/07) contendo o plano aprovado pela câmara municipal de seus respectivos municípios; 13
estão com o Plano de Saneamento Básico em elaboração e 12 não contêm o plano aprovado (gráfico
1).
Sendo assim, os municípios são classificados em três categorias:
Tipo I: aqueles que possuem o Plano aprovado: Alto Alegre, Andradina, Araçatuba, Barbosa, Bento de
Abreu, Buritama, Castilho, Coroados, Glicério, Guaraçai, Itapura, Lavínia, Muritinga do Sul, Piacatu,
Rubiácea, São João de Iracema, Sud Mennucci e Valparaíso.
Tipo II: aquelas que não possuem o Plano aprovado: Auriflama, Avanhandava, Bilac, Gabriel
Monteiro, Gastão Vidigal, General Salgado, Guararapes, Lourdes, Nova Independência, Nova
Luzitânia, Penápolis e Santópolis do Aguapeí.
Tipo III: aquelas que estão com o Plano em elaboração: Birigui, Braúna, Brejo Alegre, Clementina,
Guzolândia, Ilha Solteira, Luiziânia, Mirandópolis, Nova Castilho, Pereira Barreto, Santo Antônio do
Aracanguá, Suzanápolis e Turiúba.
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Gráfico 1: Representação dos municípios que possuem ou não o Plano de Saneamento
Básico na região de Araçatuba.

Fonte: Elaborado pela autora.
Após entrar em contato com as 43 cidades da região de Araçatuba e verificar quantas possuem ou
não o Plano, foi realizado um diagnóstico em forma de gráfico para demonstrar a relação da
população do município pelo Plano. Desse modo, foi possivel ressaltar que do total dos municípios
que possuem o plano apenas 13 têm a população entre 0001 a 10.000 habitantes ( Alto Alegre,
Barbosa, Bento de Abreu, Coroados, Glicério, Guaraçai, Itapura, Lavínia, Murutinga do Sul, Piacatu,
Rubiácea, São João de Iracema e Sud Mennucci); 2 têm a população entre 10.001 a 20.000 habitantes
(Buritama e Castilho); somente 1 tem a população entre 20.001 a 50.000 habitantes (Valparaíso) e 2
têm acima de 50.000 habitantes (Andradina e Araçatuba) (gráfico 2).
Gráfico 2- Representação dos municípios que possuem o Plano através da análise
habitantes X Plano.

Fonte: Elaborado pela autora.
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Já nas cidades que não possuem o Plano foi possível verificar que: 16 municípios têm a população
entre 0001 a 10.000 habitantes (Bilac, Braúna, Brejo Alegre, Clementina, Gabriel Monteiro, Gastão
Vidigal, Guzolândia, Lourdes, Luiziânia, Nova Castilho, Nova Independência, Nova Luzitânia, Santo
Antônio do Aracanguá, Santópolis do Aguapeí, Suzanápolis, Turiuba); 3 têm a população entre 10.001
a 20.000 habitantes (Auriflama, Avanhandava e General Salgado); 4 têm a população entre 20.001 a
50.000 habitantes (Guararapes, Ilha Solteria, Mirandópolis e Pereira Barreto), 2 municípios têm a
população acima de 50.000 habitantes (Birigui e Penápolis) (gráfico 3).

Gráfico 3- Representação dos municípios que não possuem o Plano através da
análise habitantes X Plano.

Fonte: Elaborado pela autora.
CONCLUSÃO
Dos 43 municípios estudados na região de Araçatuba, apenas 18 possuem o Plano de Saneamento
Básico, ou seja, mais da metade das cidades não têm o Plano aprovado e, consequentemente, não
possuem um saneamento básico ideal.
O saneamento básico, como dito anteriormente, está relacionado com a infraestrutura, manuseio de
resíduos sólidos, abastecimento e tratamento de água e esgoto. Todo cidadão tem o direito de ter
em sua residência água tratada e descarte correto do esgoto. Infelizmente, é possível encontrar
alguns bairros que não possuem infraestrutura e saneamento adequado. A falta de saneamento
urbano proporciona vários problemas ambientais e, além disso, pode prejudicar a saúde dos
cidadãos locais. A falta de lugares próprios para o abastecimento de esgoto faz com que a população
deposite em lugares impróprios e que também prejudique o bem-estar das pessoas.
Dessa forma é possível concluir, por meio dos gráficos e das análises, que a maioria dos municípios
da região de Araçatuba não possuem o Plano de Saneamento Básico e a maioria dessas cidades são
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constituídos por até 10.000 habitantes. Esses municípios menores são os menos interessados para os
investidores privados.
As cidades maiores, com mais de 20.000 habitantes, também são de grande relevância de possuírem
o Plano, pois o aumento do adensamento populacional urbano produz uma maior quantidade de
dejetos que devem serem controlados para poderem serem tratados e despejados corretamente. A
maioria desses municípios não possuem o Plano, podendo assim comprometer o meio ambiente e a
saúde dos cidadãos. A ausência da implantação do Plano, em algumas cidades, pode ser ocasionada
pela falta de recursos financeiros.
Já é um grande passo os municípios menores terem o Plano, mas ainda falta muitas cidades
possuírem ele e, consequentemente, a permitirem que todos tenham um saneamento básico ideal e
suficiente para o bem-estar e a saúde sem prejudicar as questões ambientais.
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