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Introdução: A universalização dos serviços de saneamento (abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana ainda se constitui como 

um desafio no país. Exemplo disso é o resultado de um estudo que agupo municípios 

brasileiros com mais de cem mil habitantes em três categorias: 6% em “Rumo à 

Universalização”, 18% em “Compromisso com a Universalização” e 76% na categoria 

“Primeiros Passos para a Universalização”, estando estados como Pará e Amazonas nesta 

última [3]. Nesse contexto, destaca-se que as mulheres são as mais impactadas num cenário 

de ausência ou precariedade de soluções sanitárias, considerando que seu papel ocorre de 

maneira multifacetada: nas práticas de reprodução da vida social no espaço doméstico e 

também no espaço público (como pescadoras, agriculturas etc). Elas colaboram no sustento 

familiar e de sua comunidade, sendo que nas atividades relacionadas ao saneamento na esfera 

domiciliar, costumam ser responsáveis pela coleta da água, sua gestão e proteção [1,3]. Logo, 

observa-se a importância de se contemplar as relações de gênero nas políticas públicas de 

saneamento, face à relevância da função da mulher na conservação dos recursos ambientais e 

da necessidade de avanços para tornar as políticas públicas mais sustentáveis. Objetivos: O 

objetivo geral foi apresentar os resultados (dos últimos cinco anos) de pesquisas que 

investigaram a relação entre gênero e saneamento, tendo como objetivos específicos: i) 

analisar como as relações de gênero são consideradas pelas políticas públicas e marcos legais 

de saneamento; e ii) como a deficiência de saneamento afeta diretamente a vida/saúde das 

mulheres. Métodos: Foi empregado o método de pesquisa qualitativa, utilizando-se a técnica 

de pesquisa documental. No levantamento de literatura cientifica, foi realizada uma 

combinação dos seguintes descritores: saneamento; mulheres; gênero; meio ambiente e 

políticas públicas, buscando informações sobre Saneamento e Gênero. Foram selecionados 

artigos publicados a partir de 2015 sobre questões ambientais, de gênero e políticas públicas 

que tratam do tema. Resultados e Discussão: As pesquisas consideradas neste trabalho 

discutem que a desigualdade de gênero está presente em todos os estágios da vida da mulher. 

Nesse sentido, é fundamental dar atenção também às suas necessidades com relação ao direito 

à água potável e ao esgotamento sanitário, uma vez que a desigualdade de gênero no acesso 

aos serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto acomete outros 

direitos, tais como o direito à saúde, segurança, moradia, educação e alimentação [1,2]. No 

que concerne às políticas públicas de saneamento, as relações de gênero ainda não são 

consideradas de forma satisfatória: embora a Lei Nacional do Saneamento Básico (Lei 

11.445/2007) não faça menção sobre as relações entre gênero e saneamento, por sua vez o 

Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) faz considerações que apontam a 

necessidade da consideração desse aspecto nas políticas públicas futuras, especialmente às 

destinadas para as áreas rurais [4,5]. Outro ponto a ser considerado é o Objetivo do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) número 5, que contempla a Igualdade de Gênero. Este 

objetivo, definido globalmente, avançou ao propor metas mais específicas que ofereçam 

atenção especial às necessidades de mulheres e crianças. Dessa maneira, nota-se que 

importantes reflexões acerca das questões de gênero já fazem parte de metas a nível global, 
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fazendo com que os países direcionem suas ações e políticas para o seu cumprimento. É 

importante lembrar também que a deficiência de saneamento afeta diretamente a vida/saúde 

das mulheres. A ocorrência de doenças gastrointestinais infecciosas ocasionam, muitas vezes, 

o afastamento das mulheres de suas atividades, o acamamento ou a internação: mulheres 

acamadas em razão de diarreia ou vômito foi especialmente maior nas regiões Norte e 

Nordeste do país. Além disso, constatou-se que o aumento da parcela da população feminina 

atendida pelo sistema de coleta de esgoto refletiu na queda da taxa de internações por motivos 

de diarreia ou vômito, estando negativamente correlacionada ao acesso aos serviços de água 

tratada e esgotamento sanitário. Outro ponto diz respeito aos ganhos relacionados com o 

avanço do saneamento, tais como o aumento de renda (de 1,5% em média) e a maior 

disponibilidade de horas de descanso ou lazer para as mulheres brasileiras [3]. Conclusão/ 

Considerações Finais: Atualmente ainda existe desigualdade de gênero, sendo que na 

maioria das vezes a desigualdade entre mulheres e homens evidencia-se nas responsabilidades 

que lhes são atribuídas e no acesso e controle sobre recursos, como os ambientais. O tema 

desenvolvido neste trabalho apontou que as políticas públicas de saneamento no país precisam 

ainda não contemplam totalmente as relações de gênero, sendo necessário que seus 

formuladores estejam sensíveis à essa questão, no sentido de que ocorram avanços no marco 

legal brasileiro de saneamento e promoção de maior equidade no âmbito sanitário e de gênero. 

Além disso, observou-se que de a universalização do saneamento é capaz de melhorar 

consideravelmente a saúde e vida da mulher, diminuindo a ocorrência de doenças 

gastrintestinais e, a depender da gravidade, de acamação e internação, bem como refletir 

positivamente na produtividade das brasileiras, elevando sua renda e o número de horas para 

descanso, lazer, trabalho e educação. 

 

Descritores: Políticas públicas, Saneamento, Gênero. 
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