
Esta exposição é realizada 

pelo Instituto Trata Brasil, 

Sênior Editora e a Turminha 

dos Heróis da Natureza. O 

objetivo da exposição é 

mostrar a realidade do 

saneamento básico em todo 

o país por meio de números 

reais e preocupantes. Você 

pode ser  parte  destas 

estatísticas.

COMO VOCÊ ACHA QUE 
ESTÁ O SANEAMENTO 

NO BRASIL?



O Instituto Trata Brasil é uma Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público que atua 

desde 2007 trabalhando para conscientizar o 

cidadão a reivindicar acesso à água tratada,coleta 

e tratamento dos esgotos. Saneamento básico é 

um direito de todos e, por isso, reivindicamos com 

a sociedade para que esta infraestrutura básica 

esteja presente em todo o país.



Os super-heróis genuinamente 
brasileiros chegam, junto com o 
Trata Brasil, para conscientizar 
as crianças sobre o saneamento 

e a preservação dos recursos 
do planeta. 

A cada dia que passa a questão ambiental tem sido 

considerada como um fato que precisa ser trabalhada 

com toda sociedade e principalmente nas escolas, pois as 

crianças bem informadas sobre os problemas ambientais 

vão ser adultas mais preocupadas com o meio ambiente, 

além do que, elas serão transmissoras dos conhecimentos 

que obtiveram na escola sobre as questões ambientais 

em sua casa, família e vizinhos.



O saneamento básico é um conjunto de serviços, 

cujas responsabilidades são do prefeito. É na 

gestão pública municipal que será feito o 

planejamento do saneamento básico, bem como a 

delegação dos serviços e a regulação. É época de 

eleições municipais, fique atento nos(as) 

candidatos(as) que priorizem a pauta do 

saneamento na sua cidade. 

Você sabia?



O Congresso Nacional aprovou o Novo Marco 

Legal do Saneamento Básico. Nele, áreas rurais e 

irregulares (favelas, comunidades) precisam 

aparecer no plano de universalização do serviço 

de água e esgoto das cidades. 

O texto também coloca a obrigação do cidadão a 

se conectar nas redes de esgoto das empresas de 

saneamento. A meta estabelecida é que até 

2033, o Brasil tenha 99% da população com água 

tratada e 90% com coleta de esgoto.















Conheça a
realidade do

SANEAMENTO
BÁSICO! 



O Brasil despeja mais de 
5.700 piscinas olímpicas 

de esgotos por dia 
na natureza.



Quase 35 milhões 
de brasileiros não 

têm acesso à rede de 
abastecimento de água.



Quase 100 milhões 
de brasileiros não 
possuem rede de 
coleta de esgoto.



O Brasil perde por ano cerca 
de 38% da água produzida com 

furtos, vazamentos e erros 
de leitura de hidrômetros. 

São 7.000 piscinas de 
água tratada perdida 

diariamente.



Em 10 anos, os 
investimentos em 

saneamento sustentaram 
quase 2 milhões 

de empregos.



Em 10 anos, as 
operações de água 

e esgoto foram 
responsáveis por um 
total de 3,3 milhões 

de empregos.



Se o Brasil universalizar 
os serviços de água e 
esgotos em 20 anos, 
a soma dos ganhos 
na saúde, educação, 
turismo, empregos 
e renda seria de 
R$ 1,1 trilhão.



Em 20 anos, a 
universalizações do 
saneamento reduziria os 
gastos com saúde, pela 
redução de internações 
por doenças de 
veículação hídrica, 
em até R$ 6 bilhões


