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EXPECTATIVA X 

REALIDADE.

SANEAMENTO BÁSICO



EXPECTATIVA
Segundo o Art. 2º  da Lei 11.445/07 considera-se Saneamento Básico o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:

Abastecimento de água potável, constituído pelas atividades, pela disponibilização, pela manutenção, pela infraestrutura e pelas instalações 
necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e os seus instrumentos de medição;

Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de coleta, 
transporte, transbordo, tratamento e destino final dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbanas; e          

Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de 
drenagem de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das 
águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes;

Esgotamento sanitário, constituído pelas atividades, pela disponibilização e pela manutenção de infraestrutura e das instalações operacionais 
de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até a sua destinação final 
para a produção de água de reuso ou o seu lançamento final no meio ambiente;

A Lei 11.445/07 – Lei Federal do Saneamento Básico aborda o conjunto de serviços de abastecimento público de água potável; coleta, 
tratamento e disposição final adequada dos esgotos sanitários; drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, além da limpeza urbana e o 
manejo dos resíduos sólidos.

FONTE: 
https://portalresiduossolidos.com/lei-11-44507-
lei-federal-do-saneamento-basico/#:~:text=A%
20Lei%2011.445%2F07%20%E2%80%93%20
Lei,o%20manejo%20dos%20res%C3%ADduo
s%20s%C3%B3lidos.

https://portalresiduossolidos.com/residuos-solidos/


 REALIDADE

“Diferente da distribuição de água, a coleta e tratamento 
de esgoto é um problema menos concentrado em uma 
região do país. O que não deixa de ser um alerta pois o 
Brasil trata apenas 45% do esgoto que produz.” . “Quando 
o assunto é água tratada, mais de 35 milhões de 
brasileiros não possuem acesso, número alarmante para 
um país que busca desenvolvimento.”

RECOMENDO LER A REPORTAGEM TODA, MUITAS 
INFORMAÇÕES LÀ. SEGUE LINK:

https://www.eosconsultores.com.br/qual-a-realidade-do-sa
neamento-basico-no-brasil/#:~:text=A%20realidade%20do
%20saneamento%20b%C3%A1sico%20no%20Brasil%20r
eflete%20imediatamente%20na,de%20%C3%A1gua%20s
em%20tratamento%20adequado.&text=Dados%20do%20I
BGE%20indicam%20que,tratamento%20de%20lixo%20e
%20esgoto.

Pico mais alto de esgoto 
tratado é 45% somente, 
Pico mais alto da coleta 
de esgoto é 52% 
somente

Charge faz crítica aos 
políticos que prometem 
melhor saneamento 
básico e não cumprem


