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Nossa Realidade

A falta de rede geral de esgoto atinge hoje 53% da população 
brasileira. 

Na velocidade brasileira, demorará 56 anos para que o déficit de 
acesso a esgoto tratado seja reduzido à metade. 

Há décadas, o Brasil investe apenas 1/3 do necessário em 
saneamento para atingir a universalização num prazo de 20 anos

Investimento atual

0,63% do PIB

Investimento necessário

0,22% do PIB



Mesmo com o provisionamento dos recursos financeiros, as obras 
demoram a acontecer devido a falta de capacitação para o 
desenvolvimento e a gestão dos projetos. 

A falta de saneamento básico com coleta e tratamento de esgoto – e a 
conseqüente contaminação da água por coliformes fecais – é a principal 
causa da mortalidade infantil por diarréia e doenças parasitárias.

65% das internações em hospitais de crianças com menos de 10 anos 
podem ser provocadas por males oriundos da deficiência ou inexistência 
de tratamento de esgoto e água limpa (SUS); 

60% da ausência de crianças de zero a seis anos em creches e salas 
de aula devem-se a doenças relacionadas à falta de saneamento. (Trata 
Brasil/FGV)

Crianças que vivem em áreas sem saneamento apresentam 30% a 
menos de aproveitamento escolar (Trata Brasil/FGV)

Nossa Realidade



Envolvimento e pressão por parte da sociedade

Implementação da Lei 11445/07 – Lei do Saneamento por estados e 
municípios

Maior agilidade por parte do STF no julgamento das ADINs

Realização dos investimentos do PAC e garantia de continuidade na 
contratação de financiamentos com os recursos do FGTS e do FAT

Novas fontes de financiamento para atender a demanda anual 
crescente para se alcançar a universalização (PPP’s, concessões 
privadas e mercado de capitais)

Caminhos e soluções



Qualificar os investimentos em saneamento adotando o Programa 
Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat 

Reduzir a carga tributária (PIS/COFINS) e direcionar os recursos 
para subsidiar os investimentos em áreas carentes. São R$ 1 bilhão 
ao ano que poderiam ser revertidos em obras nas áreas carentes

Caminhos e soluções



Instituto Trata Brasil

É uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), 
criada em julho de 2007

A finalidade é promover uma ampla mobilização nacional para se 
alcançar a universalização do saneamento básico no Brasil, que vai 
gerar:

a melhora significativa da saúde da população
a redução da mortalidade na infância
a geração de emprego e de renda
a sustentabilidade ambiental



Sensibilizar a sociedade civil e o Poder Público sobre a 
importância do saneamento básico para a saúde, o meio 

ambiente e a geração de empregos

Criar um movimento nacional que envolva diferentes 
segmentos da sociedade para conscientizar a população 

sobre a importância do saneamento básico, além de cobrar 
do Poder Público que assegure recursos suficientes e 

permanentes para este setor no Brasil.

Nosso Desafio

Nossa Proposta





Monitoramento/Evolução

Mobilização Sociedade

Adesão Novos Colaboradores

Cases de Sucesso e Projetos Específicos 

Divulgação

Estratégias de Atuação



Reunindo empresas, ONGs, 
profissionais de saúde,  
personalidades e líderes 

sociais

Site (De Olho no PAC)

Pesquisas FGV

Parcerias estratégicas com 
entidades do setor de 

saneamento – acesso e troca 
de informações

Lançamentos regionais/ Projetos
Pilotos 

Boletim/Newsletter

Parcerias com Pastoral da 
Criança, UNICEF, 

PNUD, Associações 
Médicas, 

Universidades

Cartilha – Mobilização

Encarte e Spot Pastoral 

Cases de sucesso – 
identificação e 

divulgação (soluções 
inovadoras) 

Mobilização prefeitos

Comunicação  permanente com 
Governos (CEF, BNDES)

Apoio e orientação aos municípios 
para elaboração de projetos e 
viabilização de recursos via 

parcerias estratégicas

Continuidade das campanhas  de 
conscientização 

O que estamos fazendo

Mobilização da Imprensa



Momento Propício

•2008 é o ano internacional do saneamento básico da 
ONU

•recursos disponibilizados no âmbito do PAC 
( condição necessária mas insuficiente)

•eleições para prefeitos responsáveis pelo saneamento 
cria mais sensibilidade

Pensar Global, Agir Local

i

Ações de Conscientização



Pesquisa Trata Brasil/FGV
Saneamento e Saúde

Ações de Conscientização

Pesquisa Trata Brasil: 
Saneamento, Educação, Trabalho e 

Turismo



Ações de Conscientização



FLN – 45,99%

POA – 10,1%

Ações de Conscientização

Rede de Esgoto



Ações de Conscientização



Apoiadores



Obrigado!

Raul Pinho 
raul.pinho@tratabrasil.org.br

(11) 3021-3143
(21) 8181-9826
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