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O saneamento básico é um serviço essencial para a prevenção de doenças e a 
manutenção da higiene local, sendo responsável pelo tratamento e distribuição 
de água potável e a coleta e filtração do esgoto. Com tal importância, é esperado 
de que os países, visando à melhor infraestrutura para suprir as necessidades 
de seus cidadãos, tenham desenvolvido um sistema eficiente de distribuição e 
tratamento. Entretanto, o Brasil, mesmo tendo sido um dos pioneiros a utilizar o 
sistema, apresenta um número alarmantemente baixo. 
Um exemplo disso é o Estado de São Paulo, que possui aproximadamente 40% 
de seu esgoto tratado de maneira incorreta, tendo falhas no sistema de coleta, 
problemas na distribuição de água potável e falta de tratamento, criando, nos 
rios, esgotos a céu aberto.  
 
Os números em si já são preocupantes, entretanto este ainda é o Estado mais 
avançado do país, seguido pelo Rio de Janeiro, onde as condições são similares. 
Deixando de lado as duas regiões citadas, a distribuição de água só diminui, na 
maioria dos Estados o saneamento básico não chega a 36%. 
 
A cidade do Rio de Janeiro, em Guaratiba, é um dos locais que representa esse 
tipo de situação. Devido à falta de tratamento do esgoto gerado pelas empresas 
locais, suas praias, rios e córregos estão poluídos, o que afetou principalmente 
a pescaria e o turismo. A história trágica desse local é tratada em um 
documentário chamado Doidos de Pedra: um paraíso ameaçado, dirigido por 
Luíz Eduardo Ozório, que mostra como ocorreu a degradação do meio natural 
devido à falta do saneamento. 
 
Para evitar que continue ocorrendo o que aconteceu nessa cidade do Rio de 
Janeiro e o que acontece em quase 50% do país, é de fundamental importância 
a melhora do saneamento básico. Em 24 de junho de 2020, uma medida que 
pode melhorar a situação foi aprovada, o Marco Regulatório. Este consiste em 
tirar a administração do saneamento básico do poder público e passar para o 
poder privado. Além disso, o marco pode ser feito em PPP, que nada mais é que 
uma parceria entre a rede pública e a privada. 
 

 

 


