




O verbo “regular” origina-se do latim regulare. De acordo com o dicionário 
Aurélio, dentre outras acepções, significa: 1) sujeitar a regras; 2) dirigir, encaminhar 
conforme a lei; 3) regulamentar; 4) esclarecer por meio de regulamentos a 
execução de uma lei ou decreto; 5) acertar; 6) moderar; 7) reprimir. No sentido 
usado pelo senso comum, o ato de regular algo ou alguém, remete-nos à ideia de 
controlar, de ajustar, com vistas a um resultado que será melhor do que aquele 
obtido sem essa ação. 

 



Origem no final do século XIX nos Estados Unidos, como uma nova forma de 
intervenção do Estado na economia, notadamente nos setores de infraestrutura 
considerados serviços públicos, tais como energia elétrica, telecomunicações, 
saneamento básico, gás canalizado e transportes. 

Na Europa e também no Brasil, embora essencialmente os objetivos das agências 
sejam os mesmos, o contexto de criação é diferente daquele observado nos Estados 
Unidos. 

No Brasil as agências surgem como fruto da mudança de paradigma do papel do 
Estado na Economia, no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Um 
modelo de Estado que levou a uma exacerbada crise fiscal, e que conjugado com 
outros fatores acabou por praticamente neutralizar a capacidade de investimento do 
País, levou o governo a propor uma série de alterações na estrutura do Estado 
brasileiro. 



Nesse contexto, as agências reguladoras brasileiras surgiram tendo como causa 
imediata o amplo processo de privatização efetuado nos anos noventa, o que levou 
parte da sociedade a enxergá-las como instrumentos de legitimação daquela política 
econômica, taxada por alguns de neoliberal. A primeira agência federal, a Agência 
Nacional de Energia Elétrica – Aneel, data de 1996. Nos anos seguintes vieram 
agências reguladoras em várias outras áreas. 

Por sua vez, o termo “regulação”, em sentido estrito, compreende uma forma de 
intervenção específica do Estado no domínio econômico, por meio do 
estabelecimento e implementação de regras, consonantes com objetivos públicos, 
com a finalidade de propiciar o funcionamento equilibrado das atividades 
econômicas reguladas (MOREIRA,1997). 



O Estado, enquanto instituição, é responsável pelo controle e organização 
da Sociedade, e em uma definição já clássica de Max Weber, detém o 
monopólio legítimo do uso da força. Nesse sentido a idéia de regulação, em 
seu sentido amplo, sempre foi um atributo intrínseco à própria definição de 
Estado. O poder extroverso do Estado, ou seja, o poder que extrapola os 
limites da organização “Estado” e atinge a todos os cidadãos, pressupõe a 
capacidade desse Estado de controlar, de ajustar, enfim, de regular a vida 
em sociedade (BRESSER PEREIRA, 1998). Referindo-se ao sistema norte-
americano, MOLINA (1995) corrobora esse ponto de vista ao observar que 
em seu sentido mais amplo o termo regulation equivale a todas as 
atividades dos poderes públicos de organização e configuração da realidade 
social. 





O QUE É A AGERSA? 

A AGERSA é órgão da administração indireta do Município de Cachoeiro de 

Itapemirim, constituído na forma de autarquia pela Lei 4.798 de 14 de julho de 

1999, com a finalidade de promover a regulação, o controle e a fiscalização dos 

serviços de saneamento concedidos, permitidos, autorizados ou operados 

diretamente pelo poder público municipal. 

(Art. 2.º da Lei 4.798 de 14 de Julho de 1999 e Art. 1.º § 1.º da Lei 6.537 de 04 de agosto de 2011) 



A AGERSA em 2005 através da Lei 5807 tornou-se multisetorial  com a 

finalidade precípua de promover a regulação, o controle e a fiscalização dos 

serviços públicos delegados concedidos, permitidos, autorizados ou operados 

diretamente pelo poder público municipal. 

(Art. 1.º , § único da Lei 5.807 de 29 de Dezembro de 2005) 

A Lei 6537 de 04 de Agosto de 2011 que Reformula a Estrutura Organizacional 

da Agersa em seu Art. 1.º, § 1.º normatiza os serviços públicos delegados, 

concedidos, permitidos, autorizados ou operados diretamente pelo poder 

público municipal. 

AGERSA MULTISETORIAL 



 TIPOS DE REGULAÇÃO 

 
•Tecnologia: Exigem comportamentos/ tecnologias específicas. Depende de 
escolhas tecnológicas. 
 
•Gerenciamento: Empresas se engajam em suas próprias regras internas de 
planejamento para alcançar metas públicas. 
 
•Performance: Requerem a obtenção/ desvio de determinados resultados/ 
produtos ou seja, existe uma necessidade de monitoramento governamental de 
resultados/ produtos. 



Saneamento: Conjunto de Serviços, Infra-Estruturas e Instalações Operacionais 

de ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA, MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS, DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS; 

Transporte; 

 Processo regulatório em análise (AIR) 

Espaço Público; 

Publicidade e Propaganda; 

Iluminação Pública; 

O QUE A AGERSA REGULA? 



PODER PÚBLICO 

(GOVERNO) 

USUÁRIOS DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

CONCESSIONÁRIAS 

(incluindo as 

empresas públicas) 

ÓRGÃO REGULADOR 

Equilíbrio em prol do 

Interesse público 

TRIÂNGULO EQUILÁTERO 
DA REGULAÇÃO 



Compreensão da Sociedade 

Assimetria da Informação 

Risco da Captura 

Quando ocorre a captura             Desequilíbrio do triângulo equilátero 

como pode ocorrer a captura? De três formas 
por motivos ideológicos e/ou partidários do regulador. Ex.: Estados Unidos - FED 
por inadequado conhecimento técnico dos reguladores e/ou dos servidores das 
agências Reguladoras. Ex.: definição de tarifas, pode beneficiar o operador ou o 
usuário  
corrupção dos reguladores ou de servidores , quando o operador "compra" os 
mesmos, que é o pior dos mundos. 

DESAFIOS DA REGULAÇÃO 





No fim do século XIX, pouquíssimas casas tinham algum tipo de encanamento de 
águas, e utilizavam de pedras de enxofre para purificá-las antes do consumo, 
hábito preservado até pouco tempo atrás. A maioria buscava a água de que 
precisavam diretamente no Rio Itapemirim ou no único chafariz disponível no 
Largo de São João. 
 
O lixo e os resíduos sanitários eram lançados à rua pelas janelas, sem 
constrangimentos. Os mais “conscientes” lançavam no curso de água mais próximo, 
normalmente o Rio Itapemirim. 



No livro “Cachoeiro, uma história de lutas” do escritor Evandro Moreira, 
menciona diversas epidemias que acometeram a população de Cachoeiro no fim 
do século XIX e início do século XX, fazendo muitas vítimas. 

Com isso, já se sabia que água contaminada tinha um papel importante na 
disseminação dessas doenças e tomavam-se medidas preventivas, mas com pouco 
efeito prático. 

Algumas medidas eram curiosas, como criar horários para a lavagem de roupas 
no rio, como se os agentes causadores das doenças atuassem apenas em parte do 
dia. 



No século XX, com o advento da energia elétrica (1903), tornou-se possível 
bombear a água para as residências. Instalou-se na Ilha da Luz, próximo à unidade 
produtora e transmissora de energia elétrica, uma bomba com capacidade de 700 
litros de água por minuto a uma altura de até 80 metros. O reservatório ficava por 
trás da estação ferroviária Muniz Freire, hoje bairro Recanto, numa altitude de 46 
metros do qual a água descia por gravidade. 

Esse sistema foi inaugurado em 07 de novembro de 1908, um projeto do eng.º 
Florentino Avidos. 



O segmento de esgoto era operado pelo Sr. Marcondes Alves de Souza, que em 
1909 planejava uma extensão das redes do município na área central, visando 
diminuir as epidemias que assolavam a cidade. 

O fato é que, embora Cachoeiro de Itapemirim tenha sido destaque no que se 
refere à iluminação pública, cujo pioneirismo marcou a história do Espírito Santo 
em bondes e outras inovações, quando se tratava de saneamento básico o 
interesse era menor.  



É possível observar na imprensa do início do século agudas críticas ao poder 
público, que consentia com uma cidade iluminada que se atolava na lama e na 
sujeira numa total ausência de higiene pública. 

Em 1932, a responsável pelos serviços de água era a Companhia de Serviços 
Itapemirim, que também operava os serviços de bondes. Também os serviços de 
coleta de esgotos e outros serviços públicos. 

Somente em 1940 era construído pelo município uma Estação de Tratamento de 
Água. 



A história relata que a construção da ETA foi executada em três fases, tendo a 
primeira fase – da terraplanagem – se iniciado em 1938. A construtora Mauá, sob a 
liderança do Eng.º Flávio Torres Ribeiro de Castro, foi que executou as obras civis e 
a implantação dos equipamentos importados da Inglaterra. Em uma das 
intervenções, que exigia desmanche de rochas, sete funcionários que se 
aproximaram do local, contrariando as regras de segurança, acabaram sendo 
vítimas fatais da explosão. 



Até 1963, sem novos investimentos, os serviços de saneamento em Cachoeiro 
ficou estagnado. 

Em 1963 quando foi inaugurada uma significativa ampliação da ETA e foi criado o 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, uma autarquia que seguia modelo de 
saneamento em implantação no país. 

A inauguração dessa nova estação contou com a presença do então Presidente 
da República João Goulart, poucos meses antes de perder seu mandato no golpe 
militar de 1964. 



Durante o regime militar, o SAAE passou a ser administrado em parceria com o 
Governo federal, no âmbito de ações como o PLANASA, a Fundação de Serviços de 
Saúde Pública e depois a Fundação Nacional de Saúde – FNS. 

Como fim do regime militar e o início da transmissão democrática, a política de 
saneamento no Brasil ficou suspenso e o SAAE de Cachoeiro de Itapemirim passa a 
receber menos apoio das instancias federais e a qualidade dos serviços começam a 
decair e os investimentos necessários para acompanhar o crescimento da cidade 
são adiados, aumentando os déficit no setor de saneamento. 



Diante deste cenário, com uma necessidade de investimentos na ordem 
de R$ 350.000.000,00, a Prefeitura Municipal em 1997 tornou pública a 
licitação n.º 06/97 na modalidade de concorrência pública do tipo técnica 
e preço, a outorga da concessão em caráter de exclusividade os serviços de 
oferta de água e tratamento de esgoto sanitário. 

 



Através do Contrato de Concessão n.º 029/1998 a empresa CITÁGUA – Águas de 
Cachoeiro S/A assumiu a operação do sistema, com objetivos gerais e metas 
definidas pela Política Municipal de Saneamento. 

 
A CITÁGUA – Águas de Cachoeiro S/A teve recentemente sua denominação 
modificada. 

 
Agora Foz do Brasil S/A, e com nova composição acionária, mantém os objetivos e 
metas acordados com o Poder Concedente.  



Alguns Indicadores da Concessão 
 

Quantidade de Ligações Totais: 53.682 

Quantidade de Ligações Ativas: 50.398 

Volume de Água Tratada: 39.568 (1.000m³ dia) 

Volume de Esgoto Tratado: 19.523 m³ (1.000³ dia)  

Índice de Cobertura de Água: 99,9% 

Índice de Cobertura de Esgoto Tratado: 92,50% 

 
(Fonte: 52º Relatório Parcial da Concessão – Março de 2012.) 
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Art. 9º - O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de 
saneamento básico devendo, para tanto:  
 
I – elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei; 
 
 
 
  





Comunidade de ARAPUCA (Tijuca) 

Comunidade de TIJUCA (Sede) 

Comunidade de URTIGA 

Comunidade de GRUTA DE BAIXO 

Comunidade de GRUTA DE CIMA 

Comunidade de CÓRREGO SÃO BENTO 

Comunidade de COBIÇA 

Comunidade de ITABIRA 

Comunidade de SANTA FÉ DE CIMA 

Comunidade de MANGUEIRA (Pacotuba) 

Comunidade de MONTE ALEGRE (Pacotuba) 

Comunidade de DUAS BARRAS (Itaóca) 

Comunidade de VARGEM ALEGRE (São Vicente) 



Córrego do Braz 

Vargem Grande do Soturno 

São Joaquim 

Alto Moledo 

Conduru 

Coutinho 

Gironda 

Itaóca 

Pacotuba 

São Vicente 





Prolongamentos de Loteamentos Existentes 
(14 Loteamentos) 

Bairro IBC Bairro São Lucas 

Bairro Monte Belo Bairro Village da Luz 

Bairro Aeroporto Distrito de Itaóca 

Bairro Alto Independência Bairro Alto Vila Rica 

Bairro Alto União Bairro Campo Leopoldina 

Bairro Teixeira Leite Bairro São Luiz Gonzaga 

Bairro Coronel Borges Bairro São Geraldo 



Loteamentos Novos 
(15 Loteamentos) 

Loteamento Pôr do Sol Loteamento Residencial 4 (São Joaquim) 

Loteamento Monte Cristo Loteamento Aeroporto 

Loteamento Ouro Branco Loteamento Jardim América 

Loteamento Lunar Loteamento Áurea Bispo Depes 

Loteamento Coqueiros Loteamento Central Parque 

Loteamento Villa Verde Loteamento Aldeia das Águas 

Loteamento Aldeia do Itabira Loteamento Residencial Pres. Lula 

Loteamento Residencial Cachoeiro de 
Itapemirim 



 

Propostas para Universalização dos Serviços de 
Saneamento Básico de Forma Sustentável no Município de 

Cachoeiro de Itapemirim-ES. 

Contempla: 
 

Projeto ETAC – Estação de Tratamento de Água Comunitária; 

 

Projeto ETED – Estação de Tratamento de Esgoto Domiciliar; 

 

Projeto FILTRAR – Implantação de Filtros Individuais em Poços Artesianos 



Objetivos: 

 

GARANTIR A OFERTA DE ÁGUA DE BOA QUALIDADE E ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO TRATADO ÀS COMUNIDADES RURAIS DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM NÃO CONTEMPLADAS PELO CONTRATO DE CONCESSÃO N.º 
029/1998. 
 
       53  Localidades 
   3.590 Residências 
 13.891 Habitantes 

 
(Levantamento Agersa/ PMCI/ 2001) 



Metodologia: 

 

Visitação “in loco” identificando as condições de saneamento domiciliar. 
 

Identificar a procedência da água utilizada e a destinação final dos 
dejetos e os casos de doenças relacionadas com a água. 

 
Foi identificado (2001) que das 53 comunidades rurais levantadas, o 
número de doenças por veiculação hídrica atingia a 30 comunidades. 
 



Motivos: 

 

Procedência da Água: cacimbas, poços artesianos, nascentes e/ou diretamente 
do rio (sem nenhum tratamento prévio) 

 
Destino dos Dejetos: Fossa séptica “in natura” no manancial; esgoto a céu 
aberto, fossa seca. 

 
Doenças: verminoses, hepatite, manchas brancas pele, etc...  

 
 

 
 



Objetivos Específicos: 

 

Instalação de Fossas Sépticas (Reator e Filtro Anaeróbico) 
 

Construção de Poços Artesianos 
 

Fornecimento de Bombas e Filtros 
 

Água Tratada com Qualidade 
 

Destinação Correta dos Resíduos Domésticos 
 



Para que o projeto SANEAR pudesse atingir o seu objetivo, foi necessário 

levantar informações atualizadas da população rural, e para isso, o CENSO 

RURAL 2010 idealizado pela SEMDER - Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Rural, em parceria com a Agersa, Banco do Brasil, Dataci, 

Foz do Brasil, IDAF, São Camilo, Incaper, Selita, Sicoob e Sindicato Rural foi 

fundamental para a implantação das novas políticas públicas voltadas ao 

homem do campo. 



CENSO 2010 EM NÚMEROS: 

 

78,5% das propriedades rurais usam o próprio recurso hídrico para o consumo humano, 
porém, sem tratamento prévio. 
 
76,3% da água disponível é de boa qualidade porém não potável. 

 
15,9% é considerada ruim. 

 
Importante: 29,6% das propriedades rurais, tem como atividade a suinocultura e destes, 
602 produtores possuem 7.731 cabeças e não usam biodigestor. Isso representa um 
lançamento diário de 99,3 toneladas de dejetos em solos e corpos hídricos. 



CENSO 2010 EM NÚMEROS: 

 

51,4% das propriedades rurais possuem controle de resíduos domésticos porém, seu 

destino é irregular. 

48,6% não possui controle de resíduos domésticos. 

97,8% das propriedades rurais não possuem controle de resíduos da atividade rural 

(animal). 

1,2% fazem a coleta dos efluentes líquidos após a passagem pela fossa. Todos usam filtro 

biodigestor. 

 
Obs.: São representados pelos três maiores produtores de suínos que possuem um rebanho 
fixo de 22.000 cabeças e abate 9.800 cabeças/mês. 



CENSO 2010 EM NÚMEROS: 
 

Captação de águas para consumo humano (por família): 
 

 250 de poços artesianos 
   68 de açudes 
   06 de lagoas 
 716 de nascentes 
 570 de rios 
 438 de vizinhos (água emprestada) 

 
Destinação de Esgotamento Sanitário: 

 
1036 famílias possuem fossas domésticas (irregulares) 

 
994 famílias não possuem fossas domésticas 



PROJETO ETAC 

(Comunidade de Boa Vista de Monte Líbano) 

 

 
O projeto “piloto” foi implantado na comunidade de Boa Vista (Monte Líbano), 
uma comunidade de aproximadamente 35 famílias (2009). Essas famílias 
consumiam água diretamente do Rio Itapemirim por mais de 50 anos. 

 
Com a implantação da ETAC, a comunidade aumentou e hoje são 61 famílias com 
água tratada em suas torneiras. 

 
 



Metodologia 

 

Consiste na construção de uma pequena ETA com floculador, decantação, filtro e 
reservatório. A água chega do rio ou córrego e passa pelo tradicional processo de 
tratamento com adição de sulfato de alumínio, cloro, cálcio e flúor para que depois 
seja armazenada para consumo humano. 
 
O projeto em Monte Líbano mantém armazenado 20.000 litros de água para 
atendimento a comunidade. 

 
A gestão da ETAC é feita pela própria comunidade após treinamento de 
moradores pela concessionária. 

 
A comunidade não tem custo (tarifa). 



Replicando o Projeto 

 

A eficiência do projeto piloto possibilitou a visitação “in loco” a outras 
comunidades do município que possuem infra-estrutura capaz de receber uma 
ETAC. 

 
Por determinação da Agersa, a concessionária visitou e levantou dados técnicos 
em 14 comunidades do município (Arapuca, Tijuca, Urtiga, Gruta de Baixo e de 
Cima, Córrego São Bento, Cobiça, Itabira, Santa Fé de Cima, Mangueira (Pacotuba), 
Monte Alegre (Pacotuba), Duas Barras, Vargem Alegre (Canutinha-São Vicente) e 
Monte Verde (São Vicente). 

 
Estas comunidades em um médio período terão suas ETAC’s construídas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos da ETAC em Monte Líbano 

Inaugurada em 01/05/2010. 



PROJETO ETED 

(Estação de Tratamento de Esgoto Doméstico) 

 

O projeto consiste em identificar comunidades que não tenham esgoto tratado ou 

que tenha sua disposição de forma irregular, com lançamento in natura, em corpos 

hídricos ou diretamente no solo (fossa negra). 
 

É comum no meio rural a disposição de dejetos humanos e de animais em corpos 

hídricos ou diretamente no solo, causando grande contaminação de águas 

subterrâneas (lençol freático). 
 

Lançamento de esgoto em grotas onde existem nascentes. 
 

Instalação de conjuntos sépticos “BIODIGESTOR” com eficiência de eliminação 
de até 85% de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio). 



A  Agersa juntamente com a equipe de técnicos da SEMA Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente esteve em campo visitando e levantando pontos georreferenciados com 
aparelho GPS para identificar as casas e os locais de instalação dos conjuntos sépticos. 

 
Ao todo serão beneficiadas 13 comunidades (Independência, Bom Jardim, São José 
do Cantagalo, Santa Rita, Jaboticabeiras, Santa Fé de Cima e de Baixo, Vila dos Spirotti, 
São Joaquim, Bebedouro, Jacu, Itabira e Alto Taquarin). 

 
Serão implantadas 615 conjuntos sépticos (reator anaeróbico e filtro anaeróbico). 

 
2.641 pessoas atendidas diretamente. 

O PROJETO ETED: 



O PROJETO ETED: 

Caixa de 

Gordura 

Caixa 

Grelhada 

Tanque 

Séptico 

Filtro 

“Anaeróbico” 

Sumidouro 

Vala de Infiltração 

Destino Final 

BIODIGESTOR AQUALIMP 



Georreferenciamento de campo: 
 

Comunidade: Bebedeouro 
N.º Pessoas: 535 
N.º Fossas: 135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICANDO COMUNIDADES 

Pontos Folha IBGE 

Pontos Google Earth 



PROJETO FILTRAR: 

(Instalação de Filtros Individuais em Poços Artesianos) 

 

O projeto FILTRAR consiste na instalação de filtros individuais de 25 micra. 
 
 

Esses filtros têm a função de retenção de partículas e impurezas contidas na 
água antes de seu armazenamento no reservatório (caixa d’água). 
 
Um processo simples e altamente eficiente para o tratamento de água captada 
em poços artesianos. 
 
Atendimento aos padrões da Portaria n.º 2914 de 12 de setembro de 2011 do 
Ministério da Saúde define a Norma da qualidade da água para consumo humano 
e estabelece valores máximos permitidos (VMP) para as características físico-
químicas e microbiológicas para uma água potável. 



Metodologia: 

 

Análise dos parâmetros de pH, turbidez, cor aparente, fluoreto, alcalinidade 
total, alcalinidade de carbonato, dureza total, dureza de cálcio, dureza de 
magnésio, cloretos, ferro total, Coliformes totais, Coliformes termo tolerantes e 
Escherichia coli em amostras coletadas antes da instalação dos filtros (poço 
artesiano) e depois do filtro. 

 
Os resultados após analises depois dos filtros das residências que possuem 
poços artesianos apresentaram resultados satisfatórios de acordo com os padrões 
de potabilidade porém, o filtro instalado na residência com captação da água 
diretamente do rio, não foi satisfatório com os padrões de potabilidade . (Análises 
laboratoriais realizadas nos laboratórios da Foz do Brasil) 



PROJETO FILTRAR: 

(Instalação de Filtros Individuais em Poços Artesianos) 

 

A captação de água de poço artesiano (poço tubular) é a maneira mais racional e 
econômica de se obter água potável para o consumo humano e para diversos 
consumos industriais que necessitam de água de boa qualidade em seus 
processos. 

 
Todos os poços artesianos seguirão a norma NBR 12212/NB 588 (Projeto para 
Captação de Água Subterrânea) e NBR 12244/NB 1290 (Construção de Poço para 
Captação de Água Subterrânea) e a instalação de filtros de 25 micra ou 
equivalente. 

 

 



PROJETO FILTRAR: 

(Instalação de Filtros em Poços Artesianos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil de um Poço artesiano 
Filtro Fortlev 25 micra 



PROJETO FILTRAR: 

(Instalação de Filtros em Poços Artesianos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números: 
100 Filtros Instalados 
31 Poços Artesianos Construídos 



 

 

 

 
 

A implantação destas políticas públicas propostas pelo Município por intermédio da 
Agersa é uma tarefa que envolve todos os atores da gestão municipal. Não é uma ação 
isolada da agência e sim um alternativa pública para universalizar o saneamento básico 
no município ou pelo menos minimizar o déficit existente. 

 
A proposta requer comprometimento e rapidez. Existem famílias que não tem água 
em suas residências e precisam de água por empréstimo de vizinho. 

 
Existem muitas crianças e idosos em risco social. São famílias às margens da pobreza. 

 
A vida no campo não é fácil. A maioria trabalha em regime de diarista ou por 
períodos no ano na colheita de café. 





 

 

 

 
 

O Imperador Dom Pedro II iniciou a construção de esgotos no Brasil em 1857. Nesta 
época somente a inglesa Londres e a alemã Hamburgo dispunham de sistemas de 
coleta de esgoto. 

O Rio de Janeiro, a capital imperial, tornou-se a terceira cidade do mundo a investir 
nessa infraestrutura.  O pioneirismo nacional terminou aí... 

Hoje, 155 anos depois: 

45% dos domicílios brasileiros ainda são desconectados do sistema de 
escoamento de esgoto sanitário; 

Nestes lares, 90 milhões de pessoas usam fossas sépticas ou, pior, despejam seus 
excrementos em valas a céu aberto ou diretamente nos rios e no mar. 



 

 

 

 
 

2,6 Bilhões de pessoas no mundo não tem acesso a serviços de coleta e tratamento de esgoto; 

1,5 Milhão de crianças menores de 5 anos morrem anualmente por doenças diarreicas; 

99% das mortes por falta de saneamento ocorrem em países pobres e em desenvolvimento; 

84% dos óbitos por saneamento são de crianças com até 5 anos; 

900 Milhões de pessoas vivem sem acesso à água tratada; 

88% das mortes por diarreias no planeta são causadas por condições precárias de saneamento 
básico; 

Em 2004, cerca de 1,6 Milhão de pessoas morreram em países de baixa renda por doenças 
relacionadas a sistemas inadequados de água e esgoto e a deficiência de higiene; 

NO BRASIL, as diarreias representam 80% das doenças relacionadas ao saneamento ambiental 
inadequado.    

(Fonte: Instituto Trata Brasil) 



 

 

 

 
 

Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com a ONG TRATA BRASIL , revela diversos 
efeitos positivos advindos da universalização do saneamento como: 

Redução de 25% do número de internações e 65% na mortalidade decorrentes de infecções 
gastrintestinais; 

Melhoria de 30% no rendimento escolar se compararmos crianças que têm e que não têm acesso ao 
saneamento básico; 

Economia de R$ 42 milhões/ano com internações, sem contar com a economia com a redução na 
compra de medicamentos e de locomoção dos pacientes; 

Economia das empresas de R$ 309 milhões/ano em horas de trabalho pagas, mas não trabalhadas em 
decorrência de infecções gastrintestinais; 

Aumento de 13,3% da produtividade do trabalhador que dispõe de sistema de coleta de esgoto em sua 
residência, gerando aumento real da massa de salários na economia 3,8% (equivalente a R$ 41,5 bilhões); 

Redução das desigualdades regionais, visto que as regiões Norte e Nordeste concentram o menor 
índice de residências atendidas pela rede de esgoto.  

 

Fonte: Instituto Trata Brasil e FGV. 

 



CONCLUSÃO 
 

Seria muito simples chegarmos aqui e apresentar os números  investidos 
em saneamento no nosso município, ou seja, Cachoeiro investiu através de 
sua concessionária R$ 150.000.000,00 em melhoria do sistema, não quero 
dizer que não sejam importantes, mas a reflexão que queremos deixar é 
qual o significado desses investimentos para o conjunto da sociedade, 
como observamos ao longo da apresentação, o Estado e porque não dizer 
a Sociedade, tem uma divida social com os mais pobres, quando falamos 
de serviços públicos essenciais, em especial  a oferta de água tratada e 
esgotamento sanitário, por isso acredito que o desafio não é tão somente 
alocar recursos para aumentar as linhas de água e esgoto, ou fazer novas 
ETE’s ou ETA’S, acredito que o desafio é sim INCLUIR essas pessoas no seio 
as sociedade, fazendo com que ele possa se EMANCIPAR, dando a elas 
DIGNIDADE.  



Cachoeiro de Itapemirim, sul do Estado do Espírito Santo (carinhosamente chamada de princesa 
do sul e de capital secreta do mundo). 

Terra de Roberto Carlos, Rubem Braga, Newton Braga, Raul Sampaio, Carlos Imperial, Zuzuca 
do Salgueiro, Jece Valadão, dentre muitas outras personalidades...) 

Vista parcial da 

cidade (ao fundo Pico 

do Itabira) 

Rio 

Itapemirim 

Casa de Roberto Carlos 

Pça Jerônimo 

Monteiro 

O Frade e a 

Freira 
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Obrigado! 

 
Luiz Carlos de Oliveira Silva 

Diretor Presidente 
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