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Saneamento
é direito seu,
está na lei!

10 anos da Lei do Saneamento
Como vai o abastecimento de água, coleta de esgoto e lixo na sua rua?
Enfrenta enchentes na época de chuvas? E os rios, lagos, lagoas e praias
locais estão poluídos ou bem conservados? Essas áreas são protegidas e
fiscalizadas? Há transparência e diálogo com a prefeitura? Conheça seus
direitos: saneamento é básico!

Os quatro elementos
do saneamento
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Abastecimento público
de água potável
Todo brasileiro tem direito a ter
água potável e é responsabilidade
da prefeitura garantir a chegada
de água em cada moradia.
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Coleta e tratamento
do esgoto

3

4

Coleta de lixo e
limpeza urbana

Está na lei também que todo
esgoto deve ser coletado e as
águas sujas de banheiros, pias e
ralos devem ser tratadas antes
de devolvidas ao meio ambiente.

Drenagem da
água da chuva
A drenagem da água
da chuva para evitar
enchentes também
faz parte do saneamento básico. É papel
da prefeitura manter
limpos e em pleno
funcionamento o
sistema de escoamento de águas das
ruas.

A coleta de lixo de todas as
moradias, assim como a
varrição e limpeza, também é
um direito garantido na lei de
saneamento.

De onde vem a água da
torneira? Para onde vai?
Tratamento de água

Comece
aqui

Captação

A água captada em rios e represas passa por
várias etapas de purificação nas estações de
tratamento: floculação, decantação,
filtragem e desinfecção. No final do
processo, a água deve estar sem cor, sem
sabor, sem cheiro e sem microorganismos.

Estação
Elevatória de
Água

ETA - Estação de
Tratamento de
Água

Esgoto
clandestino
não!

Reservatório

Estação Elevatória de Água
As estações elevatórias
funcionam como
bomba, mandando a
água para um lugar
mais alto.

Metade da população brasileira não tem
acesso à coleta de esgoto, um direito
garantido por lei. Toda essa água
contaminada acaba nos rios.

Estação
Elevatória de
Esgoto

ETE - Estação de
Tratamento de
Esgoto

Tratamento de esgoto

Fim
Correnteza
do rio

O esgoto da indústria e das casas
precisa passar por um tratamento
para que essas águas contaminadas
possam ser devolvidas ao meio
ambiente de forma a não prejudicar
pessoas, plantas e animais.

As estações
elevatórias também
bombeiam o esgoto.

O que acontece quando
não temos saneamento?
Doenças
Para cada R$ 1 gasto com saneamento, a
prefeitura economiza R$ 4 em saúde
pública evitando o tratamento de doenças
primárias como diarreia aguda,
parasitárias (amebíase, giardíase),
bacterianas (cólera, febre tifóide), viral
como hepatite, polio, rotavirus e norovirus.

Mosquitos
Os mosquitos da malária, febre amarela, dengue,
zika e chikungunya proliferam em áreas sem
saneamento básico, onde o esgoto e o lixo não
coletado acumulam água parada.

Enchentes
Enchente não é culpa da chuva, é um problema
da falta de planejamento e crescimento
desordenado. A cidade precisa melhorar a
infraestrutura de drenagem nas vias públicas.

Rio morto

Os rios que recebem esgoto sem tratamento e
lixo ficam mortos e cheiram mal, sem oxigênio
suficiente para ter vida. Rios e córregos
canalizados escondidos embaixo da cidade
também sofrem com esgoto clandestino.

O que acontece quando
temos saneamento?
Melhores indicadores
de educação e renda
Crianças e trabalhadores com acesso à
água potável e esgotamento sanitário
ficam menos doentes, apresentam
melhor desempenho e faltam menos à
escola e ao trabalho.

Controle natural
de mosquitos
Quando a natureza está em equilíbrio, ela tem
predadores naturais, com sapos, peixes, lagartixas,
aranhas que atuam no controle biológico comendo as
larvas na água e os próprios insetos.

Melhor drenagem
Além das áreas verdes, a drenagem das águas das ruas
depende das tubulações estarem livres de lixo e sujeira,
especialmente as bocas-de-lobo e piscinões. A água
precisa escoar até as galerias pluviais. A prefeitura deve
fazer a limpeza, mas o morador precisa colaborar.

Rio vivo

É preciso revitalizar rios urbanos e reintegrá-los à paisagem
das cidades. Um rio vivo é fonte de água que pode ser
tratada para abastecimento, como também uma área de
lazer para a população.

Como se
organizar para
exigir seu
direito?
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Conhecer tamanho
do problema

4

Escolher
representantes

Quantas famílias no seu bairro, comunidade ou
distrito estão sem abastecimento de água ou
coleta de esgoto, lixo e com problemas de
enchente?

Quem do grupo pode
falar com os outros
moradores sobre o que
levantaram? Como
cada um pode contribuir
na conscientização dos
demais?

1

Reunir e conversar
Fale com os moradores,
vizinhos e escolas sobre os
problemas de saneamento do
local. Faça uma reunião com
as pessoas interessadas e
proponham solução.

3

Pensar em soluções

5

Divulgar para a
comunidade

O que fazer para resolver a falta de água
ou a coleta do lixo? Para quais ações o
próprio grupo pode apresentar soluções?
Quais ações vocês precisam de ajuda?

É hora de engajar todos os moradores:
saneamento básico é um direito garantido
por lei! Que tal uma apresentação ou
exposição na comunidade?

Abaixo
assinado

Redes sociais

Com quem reclamar?
Tenha por escrito:
descrição do
problema,
soluções
propostas,
demandas
dos moradores,
assinaturas.

Equipes
de rua
ONGs

Quais ONGs
atuam na sua
cidade pela defesa
do meio ambiente
e na luta por
saneamento?
Essas entidades
têm petições
públicas e
materiais de
mobilização que
possam te apoiar?

Subprefeitura
Dependendo do
tamanho do seu
município, abaixo
da prefeitura
pode existir uma
subprefeitura
ou distrito.

Prefeitura

Documente todo o
processo! Anote com
quem falou, o cargo da
pessoa, qual sua
resposta e qual o
próximo passo proposto.

A Secretaria Municipal de Meio
Ambiente pode ser um caminho para
encaminhar seu pedido na prefeitura ou
na empresa de água e esgotos. Se
informe, cobre e acompanhe seu pedido.

Ministério
Público
Estadual

Mesmo se a equipe for
terceirizada, a prefeitura
é responsável por
fiscalizar seu trabalho.

Câmera dos
Vereadores

O Ministério Público fiscaliza a aplicação das
leis e existe para assegurar o respeito aos
direitos dos cidadãos. Se na Prefeitura não está
conseguindo ser ouvido, faça sua denúncia no
MP e peça ajuda aos promotores. A imprensa
também pode ajudar mostrando o problema.

Uma das funções dos
vereadores é fiscalizar
o trabalho do prefeito.
Mas o vereador não pode
prometer obras em troca de
votos!

Como está a situação
do saneamento
básico no Brasil?
Mais de

Roraima

100 milhões

sem esgoto

35 milhões

sem água

Amapá

80%
38%

34%
4%

Amazonas

Maranhão

47%
5%

Tocantins

83%
22%

Rondônia

44%
4%

Mato
Grosso

88%
26%

Goiás

87%
48%

Mato
Grosso do Sul

86%
43%

São Paulo
Paraná

93%
66%

Rio Grande
do Sul

87%
29%
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Água, sua linda!

Realização

76%
21%

79%
35%

Alagoas

76%
21%

Minas
Gerais

82%
69%

96%
88%

Santa Catarina

87%
19%

Pernambuco

Bahia

99%
85%

80%
22%

75%
34%

77%
10%

DF

Rio Grande
do Norte

Paraíba

Piauí

Acre

47%
12%

64%
25%

56%
12%

Pará

76%
8%

Ceará

Espírito
Santo

Rio de
Janeiro

82%
47%

Sergipe

84%
18%

92%
65%

% da população
com acesso a

Água
Esgoto
Fonte: Sistema Nacional De Informações Sobre Saneamento - SNIS
Números arredondados

