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Saneamento – PAC – Funasa

No Brasil, a oferta inadequada de saneamento ainda causa grande impacto na saúde e no meio ambiente, contri-

buindo para a incidência e a prevalência de várias doenças, tais como: diarréia, febre tifóide, esquistossomose, ma-

lária, dengue, doença de Chagas, verminoses, hepatite A, dentre outras. O quadro é mais grave nos pequenos mu-

nicípios, população inferior a 50.000 habitantes, onde se verifica, segundo o Censo Demográfico IBGE/2000, uma 

cobertura com rede de distribuição de água em apenas 57,5 % dos domicílios e de solução adequada de esgotamento 

sanitário em 33,9 % dos domicílios, valores inferiores à média nacional, respectivamente, de 75,8 % e de 59,2 %. 

O Ministério da Saúde, por intermédio da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), apoiará financeiramente os es-

tados, o Distrito Federal e os municípios para a implantação de ações de saneamento voltadas para a promoção da 

saúde e para o controle e prevenção de doenças, beneficiando: municípios com população inferior a 50.000 habi-

tantes, áreas rurais, populações indígenas e quilombolas e áreas de relevante interesse epidemiológico. No perío-

do 2007–2010, serão investidos R$ 4,0 bilhões para a implantação de obras e serviços de abastecimento de água, es-

gotamento sanitário, manejo ambiental e drenagem urbana, resíduos sólidos urbanos e saneamento domiciliar. Tais 

ações, além de compor o Programa “Mais Saúde: Direito de Todos”, estão ainda inseridas no componente Infra-Es-

trutura Social e Urbana do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC do Governo Federal.

As intervenções serão selecionadas com base em informações e indicadores epidemiológicos e de cobertura sanitá-

ria, beneficiando áreas estratégicas do ponto de vista da saúde. A proposta de atuação da Funasa está estruturada em 

cinco eixos.

1. Saneamento em Áreas Especiais – que envolve com abastecimento de água e solução adequada de esgota-

mento sanitário as populações indígenas e residente em áreas remanescentes de quilombos. A previsão de investi-

mentos é de R$ 370,0 milhões.

2. Saneamento em Áreas de Relevante Interesse Epidemiológico – que envolve as ações de melhoria das con-

dições de habitação na zona rural, na área endêmica da doença de Chagas, beneficiando os 606 municípios classifica-

dos como de alto risco para a transmissão da doença, conforme dados da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS); e a 

ação de manejo ambiental e drenagem urbana para o controle da malária em 30 municípios classificados como de alto 

risco para a transmissão da doença e selecionados pelo critério de maior número de casos absolutos de cada estado 

selecionado. Serão investidos neste componente R$ 400 milhões.

3. Saneamento em Municípios com População de até 50.000 habitantes – que envolve as ações de abastecimen-

to de água, esgotamento sanitário e saneamento domiciliar, beneficiando com abastecimento de água os 1.000 muni-

cípios brasileiros com as maiores taxas de mortalidade infantil, média do triênio 2003–2005, e outros 326 municípios 

pelo critério de cobertura sanitária. Além disso, serão beneficiados 500 municípios dentre os selecionados pelo crité-

rio das maiores taxas de mortalidade infantil com as ações de esgotamento sanitário e de saneamento domiciliar. Os 

investimentos serão de R$ 2,81 bilhões.

4. Saneamento Rural – envolve as ações de abastecimento de água e solução adequada dos dejetos em comu-

nidades rurais com população inferior a 2.500 habitantes, priorizando as intervenções em escolas rurais, “Água na 

Esco la”, projetos de assentamento de reforma agrária e os territórios da cidadania do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA). Serão investidos R$ 300,0 milhões.

5. Ações Complementares de Saneamento – com destaque para a implantação de laboratórios regionais de con-

trole de qualidade da água para consumo humano e apoio à reciclagem de materiais com investimentos previstos de 

R$ 120,0 milhões.

O conjunto de ações a serem financiadas pelo Ministério da Saúde, por intermédio da Funasa/MS, deverá benefi-

ciar cerca de 2.500 municípios brasileiros, nos quais se observa grande incidência e prevalência de doenças relaciona-

das com o saneamento inadequado.
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Eixo 1 – Saneamento em Áreas Especiais

Medidas

 1.1. Saneamento em áreas indígenas

 1.2. Saneamento em áreas remanescentes de quilombolas

Eixo 2 – Saneamento em áreas de Interesses Epidemiológicos Relevantes

Medidas

 2.1. Melhoria habitacional na área epidêmica da doença de Chagas

 2.2. Manejo ambiental e drenagem urbana em municípios com alta incidência de malária

Eixo 3 – Saneamento em municípios com população de até 50.000 habitantes

Medidas

 3.1. Abastecimento de água

 3.2. Esgotamento sanitário

 3.3. Resíduos sólidos 

Eixo 4 – Saneamento rural   

Medidas

 4.1. Abastecimento de água e solução adequada de esgotamento

Eixo 5 – Ações complementares de saneamento

Medidas

 5.1. Apoio ao controle de qualidade da água para o consumo humano

 5.2. Apoio à reciclagem de materiais

Valor Total do PAC - Funasa: R$ 4 bilhões

Saneamento – PAC – Funasa – Consolidado de Recursos

Eixos
Recurso 2007–2010

Total Assegurado 

Eixo 1 – Saneamento em áreas especiais 370.000.000 370.000.000

Eixo 2 – Saneamento em áreas de relevante interesse 

epidemiológico
400.000.000 400.000.000

Eixo 3 – Saneamento em municípios com população 

de até 50.000 habitantes
2.810.000.000 2.810.000.000

Eixo 4 – Saneamento rural 300.000.000 300.000.000

Eixo 5 – Ações complamentares de saneamento 120.000.000 120.000.000

Total 4.000.000.000 4.000.000.000
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Eixo 1 – Saneamento em Áreas Especiais – Detalhamento das Metas Físicas e Financeiras

Medida 1.1 - Saneamento em áreas indígenas

Meta(s)
Meta Física até 

2010

 Meta Financeira 2007/2010

 Total  PPA

1.1.1 - Elevar a cobertura com abastecimento de água para a população 

atual residente em aldeias de 62% para 90%. 

402.000 pessoas 

beneficiadas
- -

1.1.2 - Elevar a cobertura  com abastecimento de água de 34% para 

70% das aldeias

2.600 aldeias 

atendidas
-  -

1.1.3 - Elevar a cobertura  com solução adequada de dejetos de 30% 

para 50% das aldeias

1.870 aldeias 

atendidas
- -

 Total  - 200.000.000 200.000.000

Medida 1.2 - Saneamento em áreas remanescentes de quilombolas

Meta(s)
Meta Física até 

2010

 Meta Financeira 2007/2010

 Total  PPA

1.2.1 - Implantar serviços de saneamento, abastecimento de água 

e solução adequada do destino dos dejetos, em comunidades 

remanescentes de quilombolas

380 comunidades 

cobertas

45.000 famílias 

beneficiadas

- -

 Total  - 170.000.000 170.000.000

Eixo 1 – Saneamento em Áreas Especiais – Consolidado de Medidas e Recursos

Medidas 
Recurso 2007/2010

Total Assegurado  PPA

1.1 - Saneamento em áreas indígenas 200.000.000 200.000.000

1.2 - Saneamento em áreas remanescentes de quilombolas 170.000.000 170.000.000

Total 370.000.000 370.000.000
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Eixo 2 – Saneamento em Áreas de Relevante Interesse Epidemiológico 
– Detalhamento das Metas Físicas e Financeiras

Medida 2.1 - Melhoria habitacional na área endêmica da doença de Chagas

Meta (s) Meta Física até 2010
Meta Financeira 2007/2010

Total PPA

2.1.1- Implantar ações de restauração e 

reconstrução em áreas endêmica da doença de 

Chagas e classificados como de alto risco para 

transmissão da doença.

622 municípios 

cobertos

35.000 famílias 

beneficiadas

280.000.000 280.000.000

Total - 280.000.000 280.000.000

Medida 2.2 - Manejo ambiental e drenagem urbana em municípios com alta incidência de malária

Meta (s) Meta Física até 2010
Meta Financeira 2007/2010

Total PPA

2.2.1- Implantar ações de manejo ambiental e de 

drenagem urbana em 30 municípios selecionados 

pelo critério de maior número de casos absolutos por 

Unidade da Federação na área endêmica de malária.

100.000 famílias 

beneficiadas
120.000.000 120.000.000

Total 120.000.000 120.000.000

Eixo 2 – Saneamento em Áreas de Relevante Interesse Epidemiológico –  
Consolidado de Medidas e Recursos

Medidas

Recurso 2007/2010

Total
Assegurado

(PPA)

2.1- Melhoria habitacional na área endêmica da doença de Chagas 280.000.000 280.000.000

2.2 - Manejo ambiental e drenagem urbana em municípios com alta 

incidência de malária 
120.000.000 120.000.000

Total 400.000.000 400.000.000
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Eixo 3 – Saneamento em Municípios com População de até 50.000 Habitantes –  
Detalhamento das Metas Físicas e Financeiras

Medida 3.1 - Abastecimento de água

Meta (s) Meta Física até 2010
Meta Financeira 2007/2010

Total PPA

3.1.1- Ampliar a oferta de rede de distribuição 

de água em 1.386 municípios, priorizando 

os de maiores taxas de mortalidade infantil, 

beneficiando cerca de 3,4 milhões pessoas

850.000 famílias 

beneficiadas
1.100.000.000 1.100.000.000

Total - 1.100.000.000 1.100.000.000

Medida 3.2 - Esgotamento sanitário 

Meta (s) Meta Física até 2010
Meta Financeira 2007/2010

Total PPA

3.2.1- Ampliar a oferta de rede coletora de esgoto 

em, incluindo o tratamento, em 500 municípios, 

priorizando os de maiores taxas de mortalidade 

infantil, beneficiando 2,5 milhões de pessoas 

635.000 famílias 

beneficiadas
1.525.000.000 1.525.000.000

Total - 1.525.000.000 1.525.000.000

Medida 3.3 - Resíduos sólidos urbanos

Meta (s) Meta Física até 2010
Meta Financeira 2007/2010

Total PPA

3.3.1- Ampliar a oferta de coleta de resíduos 

sólidos urbanos, incluindo tratamento e 

disposição final adequados, em oito municípios, 

beneficiando 50.000 pessoas

12.500 famílias 

beneficiadas
5.000.000 5.000.000

Total - 5.000.000 5.000.000

Medida 3.4 - Saneamento domiciliar

Meta (s) Meta Física até 2010
Meta Financeira 2007/2010

Total PPA

3.4.1- Implantar ações de saneamento domiciliar, 

módulos sanitários, em 500 municípios, 

priorizando os de maiores taxas de mortalidade 

infantil, beneficiando 250.000 pessoas

60.000 famílias 

beneficiadas
180.000.000 180.000.000

Total - 180.000.000 180.000.000
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Eixo 3 – Saneamento em Municípios com População de até 50.000 Habitantes –  
Consolidado de Medidas e Recursos

Medidas

Recurso 2007/2010

Total
Assegurado

(PPA)

3.1 - Abastecimento de água 1.100.000.000 1.100.000.000

3.2 - Esgotamento sanitário 1.525.000.000 1.525.000.000

3.3 - Resíduos sólidos urbanos 5.000.000 5.000.000

3.4 - Saneamento domiciliar 180.000.000 180.000.000

Total 2.810.000.000 2.810.000.000
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Eixo 4 – Saneamento Rural – Detalhamento das Metas Físicas e Financeiras

Medida 4.1 - Abastecimento de água e solução adequada de esgotamento

Meta (s) Meta Física até 2010
Meta Financeira 2007/2010

Total PPA

4.1.1- Implementar em parceria com os estados 

e municípios ações de abastecimento de água e 

de solução adequada de esgotamento sanitário, 

em comunidades rurais de até 2.500 habitantes, 

priorizando assentamentos rurais.

75.000 famílias 

beneficiadas

1.000 escolas 

rurais cobertas

300.000.000 300.000.000

Total - 300.000.000 300.000.000

Eixo 4 – Saneamento Rural – Consolidado de Medidas e Recursos

Medidas

Recurso 2007/2010

Total
Assegurado

(PPA)

4.1- Abastecimento de água e solução adequada de esgotamento 300.000.000 300.000.000

Total 300.000.000 300.000.000
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Eixo 5 – Ações Complementares de Saneamento –  
Detalhamento das Metas Físicas e Financeiras

Medida 5.1 - Apoio ao controle de qualidade da água para consumo humano

Meta (s) Meta Física até 2010
Meta Financeira 2007/2010

Total PPA

5.1.1- Implantar controle de qualidade da água 

para consumo humano

25 laboratórios 

regionais implantados
- -

5.1.2- Implantar (laboratórios)  móveis de controle 

de qualidade da água para consumo humano

10 unidades móveis 

implantadas
- -

Total - 70.000.000 70.000.000

Medida 5.2 - Apoio à reciclagem de materiais

Meta (s) Meta Física até 2010
Meta Financeira 2007/2010

Total PPA

5.2.1- Apoiar  cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis

210 cooperativas 

apoiadas
- -

Total - 50.000.000 50.000.000

Eixo 5 – Ações Complementares de Saneamento – Consolidado de Medidas e Recursos

Medidas

Recurso 2007/2010

Total
Assegurado

(PPA)

5.1 - Apoio ao controle de qualidade da água para consumo humano 70.000.000 70.000.000

5.2 - Apoio à reciclagem de materiais 50.000.000 50.000.000

Total 120.000.000 120.000.000


