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Visão 2050: 
100% dos brasileiros 
com acesso à água e 

esgoto tratados
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COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO:

46% dos brasileiros têm acesso 
ao tratamento de esgoto.

100 milhões de brasileiros sem 
coleta de esgoto. 

Mulheres sem acesso a 
saneamento, têm notas 

25% menores 
no ENEM do que as que têm.

ÁGUA POTÁVEL: 

83% têm acesso  |  50% não têm acesso com regularidade.

18,4 milhões de brasileiros não recebem água encanada diariamente. 
Nordeste é a região com menor frequência de abastecimento.

38% em média da água potável no país é perdida 
nos sistemas de distribuição.

CONEXÃO COM OUTROS TEMAS DA VISÃO 2050: PESSOAS, FINANÇAS, BIOECONOMIA E FLORESTAS, CIDADES, ECONOMIA CIRCULAR, ENERGIA

Pagamentos por serviços ambientais.

estimular investimento
privado.

Novo arranjo institucional para 

R$ 20 milhões por ano.

Aumentar investimento de 0.2% do PIB 
para pelo menos 1% do PIB = > média de 

Priorização de orçamento e 
atenção política para o tema. 

Capacitar municípios para que tenham competência 
técnica e administrativa para preparar e gerenciar contratos
de concessionárias públicas ou privadas.

EDUCAÇÃO:

Comunicar/sensibilizar cidadãos sobre importância
do saneamento.

Integração de políticas de água, esgoto, saúde, 
habitação, planejamento urbano e regularização fundiária. 

Eventos disruptivos, como pandemias e 
mudanças climáticas.

Promover redundâncias 
no sistema de água e 

bombeamento de esgoto para resiliência. 
Benchmark: setor elétrico.

Gestão no âmbito territorial/ comunitário.

Plano de restauração econômica
diante da COVID-19: investimento 

em saneamento como vetor para 
promoção da saúde, geração de 

emprego e renda.

Mudança de paradigma: 
prover água e saneamento => 

responsabilidade do Estado. 

Co-responsabilidade de todo o 
setor privado – e não apenas empresas de 

saneamento - na universalização da água e do 
esgoto tratados. 

Promover segurança hídrica
 não apenas dentro das operações, mas no 

âmbito da comunidade em que opera.

Circularidade para uso consciente da água nos 
processos produtivos, design de produto e no consumo.

Participação ativa do setor privado nos comitês de bacias hidrográficas 
para planejamento de políticas e decisão de investimento em água e saneamento.
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ÁGUA E
SANEAMENTO

O desafio de universalização 
de acesso à água e 

saneamento se transporta do 
século XX para o XXI com 

uma nova realidade marcada 
por maior imprevisibilidade 

devido a eventos disruptivos 
como pandemias e a crise 

climática.



“As empresas podem participar e orientar as 
atividades para pagamento de serviços 

ambientais. A água utilizada pelas empresas 
e pelas pessoas em uma bacia hidrográfica 
demanda ações de proteção de mananciais, 

de recuperação de áreas degradadas, 
investimento em reservação. O pagamento 
por serviços ambientais é um conceito que 

precisa ser disseminado, ou seja, 
determinadas regiões prestam um serviço 
que é do interesse do setor produtivo e não 
conseguimos contabilizar esse serviço. É 

importante caracterizar a forma de financiar 
esse serviço, que é necessário para gerar a 

água que a gente precisa.” 
Stela Goldenstein, coordenadora

nacional do Water Resources Group (WRG) 2030
do Banco Mundial.

“Estamos em um cenário de tanta 
vulnerabilidade, de fome, de pobreza, que 
saneamento não tem a mesma relevância 
para a população nesse contexto, que não 
vê que isso põe em risco a continuidade da 

sua vida e da sua família. Passa muito 
pela comunicação, por mostrar as 

atribuições do estado e dos municípios 
para a população entender e saber votar. 

Escolher bem e como articular essas 
pautas. O setor privado pode ajudar a 

comunicar melhor.”
Joyce Trindade, cofundadora e diretora

do Projeto Manivela.

Como as empresas podem 
reorientar suas atividades para 
atender as necessidades das 
pessoas em água e saneamento?

“A BRK OPERA DESDE 2012 EM 
URUGUAIANA, NA DIVISA COM A 
ARGENTINA, CIDADE DE 150 MIL 
HABITANTES. A AMPLIAÇÃO DO 

ACESSO AO SANEAMENTO NESTA 
CIDADE REDUZIU DRASTICAMENTE O 

NÚMERO DE INTERNAÇÕES DE 
CRIANÇAS DE ATÉ 5 ANOS POR CONTA 
DE DIARREIA GRAVE, QUE PODE LEVAR 

À MORTE, QUE EM 2012, ERAM DE 3 
MIL INTERNAÇÕES E EM 2018, CAIU 

PARA 100.”  
Teresa Vernaglia, presidente da 

BRK Ambiental.



“O Brasil perde hoje algumas 'Cantareiras' de água 
tratada. Em algumas regiões, esse número chega a 

70% e ainda deve estar subnotificado. Com o 
programa de redução de perdas no geral das nossas 
operações, até 2019, o que se deixou de perder de 

água equivale ao abastecimento de uma cidade 
com 200 mil habitantes, por mês. Se todas as 

empresas privadas e públicas fizessem o mesmo, a 
gente teria não só uma água de qualidade, 

mas com regularidade.” 
Teresa Vernaglia, presidente da BRK Ambiental.

“Só vamos conseguir a universalização se 
tivermos mudanças profundas nas formas de 

articular as políticas de água, esgoto, habitação, 
regularização fundiária. Não tem como oferecer 

água e esgoto para as populações majoritárias das 
nossas cidades – população que mora em 

território ocupado informalmente sem reforma.” 
Stela Goldenstein, coordenadora

nacional do Water Resources Group (WRG) 2030
do Banco Mundial.

“O DESEJO PARA 2050 
PARECE MODESTO, MAS 

ENVOLVE TAMANHA 
COMPLEXIDADE DE 
GESTÃO NO ÂMBITO 

DOS TERRITÓRIOS QUE 
ACABA SENDO 
AMBICIOSO.” 

Stela Goldenstein, coordenadora
nacional do Water Resources 

Group (WRG) 2030
do Banco Mundial.

100%

Visão 2050 para Água e Saneamento: 100% dos brasileiros 
com acesso a água e esgoto tratados

Elementos viabilizadores 
para se chegar lá...

Investimento é um 
fator chave, nesta 
área que tem sido 
negligenciada em 

comparação a outras 
infraestruturas. 

Comunicação sobre 
importância do 
saneamento. 

Articulação entre o 
setor público e 

privado.

Capacitação 
técnica dos 
municípios.

Convergência dos 
esforços das 

políticas públicas.

Gestão de 
riscos por 

contingenciamento.

Aprovação do novo 
marco legal do 
saneamento.



Principais transformações que precisam acontecer até 2030
“Só vamos conseguir a universalização se 
tivermos mudanças profundas nas formas 
de articular as políticas de água, esgoto, 

habitação, regularização fundiária. Não tem 
como oferecer água e esgoto para as 

populações majoritárias das nossas cidades 
– população que mora em território ocupado 

informalmente sem reforma.” 
Stela Goldenstein, country coordinator do 

WRG 2030 do World Bank.

“SÃO NECESSÁRIOS 
INVESTIMENTOS DA 

ORDEM DE R$700 BILHÕES 
PARA UNIVERSALIZAR O 

ACESSO. SOZINHO O 
GOVERNO NÃO TEM ESSA 
CAPACIDADE DE INVESTIR. 

POR ISSO, PRECISAMOS 
DE UM NOVO MODELO DE 

CONCESSÕES QUE 
PERMITA MAIOR 

PARTICIPAÇÃO PRIVADA.” 
Teresa Vernaglia, presidente da 

BRK Ambiental.

“SE A ATUAL PROPORÇÃO 
DE 0,2% DO PRODUTO 
INTERNO BRUTO (PIB) 

DESTINADO A 
SANEAMENTO FOR 

MANTIDA, A 
UNIVERSALIZAÇÃO DE 

ACESSO À ÁGUA POTÁVEL 
SE DARÁ APENAS EM 2055 
E A DE ESGOTO TRATADO 

EM 2100.” 
Édison Carlos, presidente do 

Trata Brasil.

“Necessidade de ampliar os nossos esforços 
por resiliência de todo tipo. Identificar a 
matriz de riscos, buscar como mitigar a 
médio e longo prazo, se preparar melhor 

para eventos dessa natureza, com base nos 
aprendizados da crise. Preparação para a 

emergência e ações de atenção para 
emergência para ganharmos resiliência.” 

Stela Goldenstein, country coordinator do 
WRG 2030 do World Bank.

DIANTE DA PANDEMIA, A 
APROVAÇÃO DO NOVO 

MARCO REGULATÓRIO DO 
SANEAMENTO SE TORNA 

MAIS IMPORTANTE DO 
QUE JÁ ERA. EXISTE UM 
POTENCIAL DE ATRAÇÃO 

DE RECURSOS PARA O 
SANEAMENTO, NÃO SÓ 

DAS EMPRESAS PRIVADAS 
QUE JÁ OPERAM AQUI, 

MAS TAMBÉM DE 
PARCEIROS 

INTERNACIONAIS.”  
Édison Carlos, presidente do 

Trata Brasil.

“PARTICIPAÇÃO PRIVADA 
PODE TRAZER BENEFÍCIOS 

APORTANDO CAPITAL, 
CAPACIDADE GERENCIAL, 

TRANSPARÊNCIA. MAS 
PARA ISSO, É IMPORTANTE 
PENSAR PARA ALÉM DAS 

EMPRESAS DE 
SANEAMENTO, AMPLIAR A 

PARTICIPAÇÃO DAS 
EMPRESAS NA GESTÃO 

DOS RECURSOS 
HÍDRICOS.”

Stela Goldenstein, coordenadora
nacional do Water Resources 

Group (WRG) 2030
do Banco Mundial.

2030



Como os negócios devem se 
preparar para esse maior 

grau de imprevisibilidade?

“As empresas também precisam entender o 
papel delas no desenvolvimento e melhoria 

das condições de vida nas favelas. Hoje, mais 
de 11 milhões de pessoas moram em favelas 

no Brasil inteiro. Favela é um lugar de 
potencial em que se pode pensar em novos 

investimentos, construir novos rumos.”
Joyce Trindade, cofundadora e diretora 

do Projeto Manivela.

“Para garantir a sustentabilidade em tempos 
de maior instabilidade e imprevisibilidade é 
preciso redundância dos sistemas de água, 

de bombeamento de esgoto. Como fazer 
isso? Por meio de uma revisão importante a 
ser feita da nossa capacidade gerencial do 
saneamento e das nossas estratégias de 

financiamento”.
Stela Goldenstein, coordenadora nacional do Water 
Resources Group (WRG) 2030 do Banco Mundial.

ESTUDO DA FGV SOBRE ECONOMIA 
E SANEAMENTO BÁSICO APONTOU 
QUE, EM APENAS UM ANO, AS 
EMPRESAS DISPENDIAM R$547 
MILHÕES DE REMUNERAÇÃO 
REFERENTES A HORAS NÃO 
TRABALHADAS POR FUNCIONÁRIOS 
QUE TIVERAM DE SE AUSENTAR DE 
SEUS COMPROMISSOS EM RAZÃO 
DE INFECÇÕES DEVIDO À FALTA DE 
SANEAMENTO BÁSICO.  

MILHÕES
R$547

Empresas
gastam

ANO
1!

Referentes a
funcionários 

AUSENTES
por doenças

relacionadas à
falta de 

saneamento
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