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Quando falamos em saneamento básico, logo imaginamos o 
abastecimento de água e o esgotamento sanitário. Entretanto, 
o saneamento básico inclui uma série de outros serviços 
fundamentais para a qualidade de vida de uma população.

SANEAMENTO BÁSICO

A limpeza urbana
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“Sanear” é uma palavra que vem do latim e 
significa tornar saudável, higienizar e limpar.

O QUE É SANEAMENTO BÁSICO?

O saneamento básico é um conjunto de 
serviços compreendidos como: distribuição de 
água potável, coleta e tratamento de esgoto, 
drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos.
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Apesar de sua importância você sabia que cerca de  2,3 
bilhões de pessoas em todo mundo ainda não têm acesso à 
nenhum serviço de saneamento
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De acordo com a Lei 11.445/07, podemos definir 
como saneamento básico o conjunto de serviços, 
infraestruturas e instalações operacionais de 
abastecimento de água potável, esgotamento 
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais 
urbanas.

SANEAMENTO BÁSICO
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS):

"Saneamento é o controle de todos os fatores ambientais que podem 
exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar, físico, mental e social dos 
indivíduos".

Dessa forma, o saneamento básico promove hábitos 
higiênicos e controla a poluição ambiental, melhorando assim, 
a qualidade de vida da população.

SANEAMENTO BÁSICO
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A Importância do Saneamento Básico

O saneamento básico é de suma importância para a vida 
humana, posto que controla diversas doenças que podem 
prejudicar a saúde através de um conjunto de medidas que 
melhora a vida do cidadão.

Além disso, ele garante a preservação do meio ambiente, 
por exemplo, no destino adequado dos resíduos nos 
aterros sanitários, ou mesmo, na coleta seletiva, 
abastecimento e tratamento da água e manutenção dos 
sistemas de esgotos.
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QUAIS SÃO OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO?

1 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL

O acesso seguro à água potável é feito por meio do tratamento e 
distribuição disponibilizados por uma companhia de saneamento.
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2- COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

A coleta e tratamento de esgoto não é assunto atual, visto 
que desde as primeiras referências de saúde pública, já se 
evidenciava a necessidade de cuidar do esgotamento 
sanitário.
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3 - Drenagem Urbana

a drenagem urbana, responsável por lidar com as águas da chuva. 
Serviço que aparentemente trata-se de uma simples pavimentação, 
tem fortes implicações na natureza, no planejamento urbano e até no 
próprio ciclo hidrológico.

Evita a ocorrência de 
alagamentos e 
inundações que 
prejudicam toda a 
cidade.
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O planejamento urbano de uma cidade precisa conter o 
serviço de drenagem urbana, devido a suas 
considerações de como o meio urbano deve se relacionar 
com o ambiental.

O serviço de drenagem urbana, portanto, exige mais áreas 
para vazão da chuva e o aproveitamento da água da 
chuva por meio de reservatórios.

3 - Drenagem Urbana
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4 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O quarto serviço que compõe o saneamento básico é a 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, isto é, a coleta e 
tratamento do lixo urbano.
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Fortemente atrelado a limpeza urbana, a coleta de lixo é 
responsável por conduzir todo o lixo da população para 
locais de tratamento e disposição final.

Cada tipo de lixo deveria ser tratado e disposto de maneira 
diferente, o que é a chamada coleta seletiva.

4 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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Pandemia reforça necessidade de investimentos em 
saneamento básico

14



Descarte incorreto do lixo hospitalar do COVID-19 aumenta 
preocupação com a doença

Em um hospital, a média de lixo hospitalar gerada por cada leito é de cerca 
de meio quilo por dia. Em uma residência, esse volume pode ser ainda 
maior, por casa do contato com mais produtos e embalagens.
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A universalização dos serviços de saneamento básico – 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos 
sólidos e drenagem urbana – tem sido alvo de debates intensos nos 
meios acadêmicos, na gestão pública e na sociedade em geral.
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Saneamento é a atividade relacionada ao abastecimento de água potável, o 
manejo de água pluvial, a coleta e tratamento de esgoto, a limpeza urbana, o 
manejo de resíduos sólidos e o controle de pragas e qualquer tipo de 
agente patogênico, visando à saúde das comunidades.

É o conjunto de procedimentos adotados numa determinada região 
visando a proporcionar uma situação higiênica saudável para os 
habitantes.

DICA CANAL EDUCAÇÃO
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https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_pot%C3%A1vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_pluvial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esgoto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Limpeza_urbana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Res%C3%ADduo_s%C3%B3lido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Praga_(organismo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agente_patog%C3%AAnico


Rua sem coleta de esgoto 

A falta de saneamento básico, aliada a fatores 
socioeconômicos e culturais, é determinante para o 
surgimento de infecções por parasitas, sendo as crianças o 
grupo que apresenta maior susceptibilidade às 
doenças infectocontagiosas.

AUSÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_parasit%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crian%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_infecciosa


O QUE ESPERAR PARA O FUTURO?

O planejamento estratégico do 
PLANO NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PLANS
AB)
 determinou metas para serem cumpridas gradativamente 
até o ano de 2033, quando espera-se que alcançaremos 
a universalização do saneamento básico no Brasil. 
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https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiMnu29_srVAhWJdSYKHbICACsQFggnMAA&url=https://www.saneamentobasico.com.br/portal/index.php/plansab/&usg=AFQjCNGU9MgLfXTqOIrSx8R0YD1ORIH-Dg
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiMnu29_srVAhWJdSYKHbICACsQFggnMAA&url=https://www.saneamentobasico.com.br/portal/index.php/plansab/&usg=AFQjCNGU9MgLfXTqOIrSx8R0YD1ORIH-Dg


01.O que você entende por Saneamento básico?

ATIVIDADE

O saneamento básico é um conjunto de serviços 
compreendidos como: distribuição de água potável, 
coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e 
coleta de resíduos sólidos.
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02. Quais as consequências do não implantamento 
correto do saneamento básico?

AMEAÇA À SAÚDE PÚBLICA
PROLIFERAÇÃO DE 
DOENÇAS
ENCHENTES
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03.O que está relacionado ao saneamento básico?

Destino adequado dos resíduos nos aterros 
sanitários, ou mesmo, na coleta seletiva, 
abastecimento e tratamento da água e 
manutenção dos sistemas de esgotos.
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