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em Áreas Irregulares 
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Eixos da 
Pesquisa 

Prestadores 
de Serviço 

Moradores de 
Áreas 

Irregulares 

Identificar a percepção dos atores (prestadores e 
moradores) quanto à prestação dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário nas 
áreas irregulares, apontando as principais dificuldades e 

oportunidades 



Metodologia - Prestadores 

• Modelo de questionário – 20 perguntas qualitativas e 
quantitativas. 



Metodologia - Moradores 

• Elaboração de questionário 

 

• Coleta de dados com apoio voluntário de moradores e 
lideranças locais 

 

• Elaboração de Relatório  

 

Características Gerais das Áreas Irregulares participantes da pesquisa 

Município Nome da Área Irregular 
População Estimada 

(hab.) 

Quant. de 

Moradores 

entrevistados 

Ano de Início da 

Ocupação 

Itaquaquecetuba Jardim Canaã 2.156 120 (5 %) 1997 

São Sebastião Baleia Verde 820 78 (9%) 1985 

Guarujá Santa Cruz dos Navegantes 1.200 98 (8%) 1970 

. 



Metodologia - Moradores 

 

 



Perfil socioeconômico das 
comunidades 



Região Norte 
Nº Aglomerados: 467 
Pop. Residente: 11,7% 

Região Centro-Oeste 
Nº Aglomerados: 70 
Pop. Residente: 1,5% 

Região Sul 
Nº Aglomerados: 489 
Pop. Residente: 2,2% 

Brasil 
Nº Aglomerados: 6.329 
Pop. Residente: 6,0% 

(11.425.644 hab.) 

Região Nordeste 
Nº Aglomerados: 1.349 
Pop. Residente: 6,0% 

Região Sudeste 
Nº Aglomerados: 3.954 
Pop. Residente: 7,0% 

RESULTADOS DO ESTUDO: 



População residente estimada: 2.578.711 hab.  





Ainda de acordo com o IBGE 

(2010), 11% da população 

residente na Região 

Metropolitana de São Paulo 

vivia em aglomerados 

subnormais, o que correspondia 

a 2.162.368 de habitantes. 

Cartograma dos Aglomerados 

subnormais no Município de São 

Paulo – 2010 (IBGE). 



Essas ocupações , em geral, são 

características em áreas de 

irregularidade fundiária e em 

áreas de proteção ambiental 

(APA), tais como topos de morro, 

encostas, áreas de mangue e 

próximas a mananciais de 

água 

Cartograma dos Aglomerados 

subnormais no Município de São 

Paulo – 2010 (IBGE). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Lei Federal n. 11.445/2007 

Abastecimento 
de Água 

Esgotamento 
Sanitário 

Resíduos 
Sólidos 

Drenagem 
Urbana 

Investimentos 

Universalização 

Art. 2o  Os serviços públicos de 
saneamento básico serão 
prestados com base nos 
seguintes princípios 
fundamentais: 
I - universalização do acesso: 
ampliação progressiva do 
acesso de todos os domicílios 
ocupados ao saneamento 
básico 



Ausência e precariedade de serviços 
básicos 



Ausência e precariedade de serviços básicos 



Abastecimento de Água 

[VALOR
]% 

[VALOR
]% 

Sem acesso Com acesso

Apenas 492  assentamentos dos 2.838 
têm acesso aos serviços de 

abastecimento de água, mesmo que 
parcialmente 

Ligações ativas de 
água: 110.549 

Déficit de ligações: 
690.293 

Consumo per capita: 
160,8 L/hab. dia 

Consumo de água nesses aglomerados (2014): 
 151 milhões m3 



Considerando os 89% - consumo não faturado não medido de 
água (134.628.395 m³/ano), e considerando também a tarifa 
média praticada no Estado de São Paulo (R$ 2,29/m³), pode-se 

estimar uma Perda de Faturamento na ordem de 
R$ 308 milhões por ano! 





Esgotamento Sanitário 

[VALOR
]% 

[VALOR
]% 

Sem acesso Com acesso

Apenas 232 assentamentos dos 2.838 
tem acesso aos serviços de esgotamento 
sanitário, mesmo que parcialmente 

Ligações ativas de 
esgoto: 44.698 

Déficit de ligações: 
756.144 

Cerca de menos de 
9% dos esgotos 
coletados são 

tratados 





Atendimento precário, ausência dos serviços e 
seus diferentes impactos 

Impactos na saúde pública 



Mangueira da água passando dentro do esgoto em 
Baleia Verde – São Sebastião Impactos na saúde 

pública 

Santa Cruz dos Navegantes - Guarujá 

Santa Cruz dos Navegantes - Guarujá 



Santa Cruz dos Navegantes - Guarujá Baleia Verde – São Sebastião 

Impactos ao 
meio ambiente 



Ligações Clandestinas: ocorrência em 
10 dos 13 municípios 

Perdas Físicas consideráveis, devidos aos vazamentos e 
desperdícios – impacto na crise hídrica; contaminação da água; 

dificuldade de gestão; problemática social e ética. 



Água:  
R$ 308 
milhões 

Esgoto*:  
R$ 252 
milhões 

Total anual:  
R$ 560 
milhões 

Perdas de faturamento 

A perda de receitas também prejudica 
investimentos e adia a universalização dos 

serviços 

*se todos os domicílios fossem interligados 



Entraves à expansão dos serviços 
Principais dificuldades segundo os prestadores 



Entraves à expansão dos serviços 
Legislação proibitiva segundo os prestadores 



Atuação do MP segundo os Prestadores 

 



A visão dos moradores: 
Predisposição em ter acesso e a pagar pelos 

serviços nas comunidades 



A visão dos moradores: 
Predisposição em ter acesso e a pagar pelos 

serviços nas comunidades 



Quem poderia ajudar a resolver os problemas do 
saneamento 

Percepção dos Moradores 



Conclusões 
– A ilegalidade da ocupação dessas áreas e a falta de regularização 

fundiária impedem aos prestadores ofertar os serviços; 

– As perdas físicas e de faturamento nessas áreas são grandes e a 
solução ajudaria tanto na crise hídrica quanto em investimentos; 

– Não existe uma articulação dos órgãos responsáveis pela solução 
(prefeituras, Estados, secretarias envolvidas, operadores, MP, ...) 

– A população destas áreas, que tem interesse em ter os serviços e 
pagar por eles, está desiludida com eternas promessas. 

– Os moradores recorrem a formas precárias de saneamento, com 
riscos à saúde e poluição generalizada ao meio ambiente. 

 



Recomendações 

• Para as Prefeituras Municipais 
– Atuar no sentido de promover a regularização fundiária das 

áreas irregulares; 
 

– Revisarem os PMSB e o Plano Diretor, para que contenham 
mecanismos e ações específicas para as áreas irregulares; 
 

– Atuarem de forma parceira com o prestador de serviço; 
 

– Criarem conselhos e formas de controle participação da 
população residente, com vistas a fortalecer a cidadania e 
promover melhores condições de vida, conhecendo as 
principais carências e demandas dessa população; 
 

– Atuar em parceria com o Ministério Público e os prestadores 
de serviços no sentido de regularizar essas áreas. 



Recomendações 
• Para os Prestadores de Serviços 
 

- Realizar a macromedição da perda de água nas áreas irregulares; 

- Quantificar a perda de faturamento; 

- Capacitar técnicos próprios para atuarem junto às comunidades 
como técnicos comunitários, sendo o elo inicial entre a 
comunidade e o prestador de serviços; 

- Realizar campanhas de educação ambiental nas comunidades, 
com o intuito de reduzir o desperdício de água; 

- Criar em sua estrutura administrativa, setor ou departamento com 
atuação específica nas áreas irregulares para aqueles prestadores 
que ainda não a dispõe; 

- Buscar junto ao Ministério Público e às Prefeituras Municipais, 
mecanismos legais e institucionais que prevejam a atuação nas 
áreas irregulares. 



Recomendações 
• Para o Ministério Público 

- Firmar parcerias com Prefeituras Municipais e Prestadores para 
encontrar soluções legais e institucionais à prestação dos serviços 
essenciais de saneamento básico nas áreas irregulares. 

- Diferenciar o tratamento do problema em áreas passíveis de 
regularização das áreas onde a remoção seja o único caminho. 

 

• Para os Moradores das Áreas Irregulares 

- Buscar junto às Prefeituras soluções para os problemas de regularização, 
de moradia e de saneamento. 

- Exigir o cumprimento das promessas políticas no tocante a regularização 
fundiária e ao acesso ao saneamento básico.  

- Pensando nas Eleições, fazer reuniões com candidatos a prefeito e 
vereadores buscando compromissos de solução; 

- Engajar-se nos movimentos locais que lutam por moradia e saneamento 
básico. 



Em resumo: 
O saneamento básico no Brasil não condiz 
com o país que é a 8ª. economia do mundo  

milhões de brasileiros não  
tem acesso à água tratada 

(SNIS 2014) 



Situação do atendimento a água e esgotos nos Estados (Ano base 2014) 

Região 

Índice de 

atendimento total 

 de água 

Índice de 

atendimento total de 

esgoto referido aos 

municípios 

atendidos com água 

Índice de esgoto 

tratado referido à 

água consumida 

Índice de perdas 

faturamento 

Índice de perdas na 

distribuição 

Tarifa média 

praticada 

percentual percentual percentual percentual percentual R$/m³ 

- IN055 IN056 IN046 IN013 IN049 IN004 

Acre 44,56 11,96 16,94 54,87 54,87 1,84 

Amapá 34,38 3,86 5,76 71,17 78,20 2,34 

Amazonas 73,90 6,99 24,28 67,25 47,65 3,91 

Pará 45,33 5,35 2,03 51,07 42,75 1,70 

Rondônia 41,01 3,53 4,24 50,28 50,34 3,34 

Roraima 79,93 28,28 31,20 63,06 59,36 1,99 

Tocantins 77,05 18,20 19,44 24,37 30,54 3,28 

NORTE 54,51 7,88 14,36 55,31 47,90 2,71 

Alagoas 77,88 22,31 18,91 63,22 44,19 2,86 

Bahia 78,63 32,82 46,22 31,01 39,55 2,91 

Ceará 64,06 24,95 33,68 27,84 40,12 2,21 

Maranhão 53,81 9,96 10,56 60,96 57,85 2,21 

Paraíba 80,66 32,96 43,17 38,20 38,41 2,83 

Pernambuco 74,54 21,75 26,36 37,87 51,89 2,86 

Piauí 67,86 7,93 9,56 44,46 49,34 2,52 

Rio Grande do Norte 82,73 21,74 20,66 43,66 53,80 2,78 

Sergipe 85,11 15,84 22,99 52,45 60,21 3,29 

NORDESTE 72,90 23,81 31,44 41,03 46,94 2,71 

Espírito Santo 80,82 44,96 31,04 24,22 32,37 2,38 

Minas Gerias 87,11 75,22 35,03 29,88 33,74 2,49 

Rio de Janeiro 89,30 64,21 34,66 48,52 31,14 3,64 

São Paulo 95,77 88,05 56,24 26,86 32,95 2,26 

SUDESTE 91,73 78,33 45,68 32,68 32,62 2,54 

Paraná 91,99 60,36 65,66 20,42 32,49 2,72 

Rio Grande do Sul 85,07 28,57 15,51 45,60 33,21 4,52 

Santa Catarina 86,58 17,03 21,88 27,19 34,95 3,35 

SUL 88,18 38,14 36,89 32,54 33,38 3,40 

Distrito Federal 97,46 82,11 70,61 25,44 27,10 3,95 

Goiás 86,81 45,38 44,73 33,25 28,46 3,39 

Mato Grosso 88,32 22,69 21,26 46,64 49,25 2,10 

Mato Grosso do Sul 85,28 39,53 36,58 24,97 33,59 3,25 

CENTRO OESTE 88,88 46,91 46,37 33,66 34,24 3,32 

  

BRASIL 83,3 49,84 40,8 36,67 35,70 2,75 



Situação do tratamento de esgoto 



da população não  
possui coleta de esgoto 

(SNIS 2014) 
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Falta de Saneamento: um problema de saúde pública 

dos casos 

são crianças  
de 0 a 5 anos 

mil internados  

por diarreia e 
doenças da falta de 

Saneamento 

 em 2013 
 

(IBGE) 

(“Esgotamento Sanitário Inadequado e Impactos na Saúde da População”  - Trata Brasil -2013) 
 



No Brasil é como se 5.000 piscinas olímpicas de esgotos 
fossem despejadas na natureza diariamente 

(SNIS 2014) 



•São Paulo 

•32,95 % de PERDAS na distribuição  
26,86% de perdas no faturamento 

 

•Rio de Janeiro 

•31,14% de PERDAS na distribuição 
48,52% de perdas no faturamento 

 

Mesmo expoentes econômicos, como SP, RJ, SC e RS, 
vivem situações dramáticas de perdas de água! 

•Santa Catarina 

•34,95% de PERDAS na distribuição  
27,19% de perdas no faturamento 

 

•Rio Grande do Sul 

•33,21% de PERDAS na distribuição 
45,60% de perdas no faturamento 

 

(SNIS 2014) 



das escolas do  
país possuem 

energia elétrica 
 

 
das escolas já 

possuem Internet 

das escolas não possuem   

rede de esgotos 
 

(Qedu 2014) 
 



Mil crianças não possuem   

banheiro nas escolas do 
semiárido 

 

(Unicef Brasil 2013) 

“Banheiro” que 
encontramos numa 
escola no interior 
de Pernambuco 




