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O QUE É SANEAMENTO? 
 

• Um conjunto de serviços em instalações de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e 
drenagem de águas pluviais. 
 

• Saneamento é uma ferramenta para prevenção da 
saúde e qualidade de vida; 
 

• Cabe ao saneamento higienizar o ambiente para 
melhoria da qualidade de vida, e erradicação de 
doenças. 
 



O QUE ACONTECE NA PRÁTICA... 
 



 
 

• Metade da população não é atendida por rede 
de esgotos; 

 

 

 

 

 

 

 

• Atualmente 40 milhões de brasileiros não tem 
água tratada. 

 

 

 



LEI DO SANEAMENTO 

Lei do Saneamento: Em 2007, após décadas de 
discussões e diferentes projetos de lei, a Lei 
Federal 11.445 foi sancionada e estabelece as 
diretrizes nacionais e a política federal ao 
saneamento. A partir da nova lei ficou 
definido que o planejamento do saneamento 
básico está a cargo do município, e a 
prestação dos serviços pode ser feito pelo 
ente público municipal ou por concessionária 
pública e/ou privada. 
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Tratamento de Água 



Tratamento de ÁGUA 

 



e 

 



Degradação da 
matéria poluidora 

presente nos esgotos 
por atividade 

biológica 
 

A ETE Suzano possui  
04 tanques de 

aeração (reator 
biológico) 

 
Volume: 5.760 m3 

cada um 
 

Q máxima: 500 L/s 
por tanque 

 



O SANEAMENTO BÁSICO NO 
BRASIL  

• No Brasil, apenas 49% do esgoto produzido é 
coletado por meio de rede, segundo o IBGE. 

• Destes, somente 10% do esgoto são tratados. 

• As regiões metropolitanas e grandes cidades 
possuem extensos volumes de esgoto que é 
despejado sem tratamento nos rios e mares, 
desta forma, o resultado é a poluição das 
águas. 



IMPACTOS DA FALTA DE 
SANEAMENTO BÁSICO 

• Quais são os impactos pela falta de 
saneamento básico? 

• Podemos destacar entre outros na: 

• SAÚDE  

• EDUCAÇÃO 

• TRABALHO 

• AMBIENTAL 

 



SAÚDE 

• Na saúde, o impacto direto da falta de coleta e 
tratamento de esgoto  é a principal causa da 
mortalidade de crianças de zero a cinco anos 
de idade por diarréia e doenças parasitárias.  

• Sete crianças morrem todo dia no País, em 
decorrência de diarréia.  

• Estima-se que 65% das internações em 
hospitais de crianças com menos de 10 anos 
sejam provocadas por  deficiência ou 
inexistência de esgoto e água limpa.  



EDUCAÇÃO 

• Entre os estudantes sem acesso a rede de 
saneamento, a freqüência escolar chega a ser 
2% menor do que entre os que possuem 
atendimento adequado dos serviços.   

• O aproveitamento escolar como um todo 
chega a ser 30% menor entre as crianças que 
não têm acesso ao saneamento básico.   

 



TRABALHO 

• As pessoas que vivem em locais sem acesso a 
serviços de água e esgoto faltam 29,7% mais 
no trabalho devido a sintomas associados a 
doenças de transmissão hídrica, como diarréia 
e vômitos.  



AMBIENTAL 

• IMPACTOS SOBRE A VIDA AQUÁTICA E O MEIO 
AMBIENTE COMO UM TODO: 

• O esgoto contém material orgânico que aumentam 
as bactérias ; essas bactérias consumem o oxigênio 
da água ;  

• O esgoto contém nitrogênio e fósforo ,que são 
fertilizantes e favorecem o crescimento de algas; 

• O crescimento das algas, a redução do oxigênio  mata  
peixes, rãs e outras formas de vida.  

 



SOLUÇÃO 

• UNIVERSALIZAÇÃO  DO SANEAMENTO 

• Políticas de saneamento articuladas com 
outras políticas públicas: desenvolvimento 
urbano, habitacional, proteção ambiental, 
combate à pobreza, saúde, dentre outras; 

• Planejamento, Investimento e Boa Vontade 
em Atender os Interesses dos Cidadãos. 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

• Certamente não há setor que interfira mais 
diretamente na saúde da população do que o 
saneamento; 

• A coleta de lixo, a qualidade da água de 
abastecimento, o tratamento do esgoto são 
necessários para a saúde e o bem-estar das 
pessoas. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

• Portanto, investir em saneamento básico é : 

• SOCIALMENTE INDISPENSÁVEL; 

• ECONOMICAMENTE VIÁVEL; 

• AMBIENTALMENTE NECESSÁRIO. 

 

• Sendo tal ação uma condição necessária para 
a busca da sustentabilidade. 


