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Brasil está entre as 10 maiores 
economias do mundo, mas ainda 
não conseguiu levar serviços de 
saneamento básico a todos os 

brasileiros

milhões de brasileiros não 
têm acesso à água tratada



50%
da população 

não
possui coleta 

de esgoto



No Brasil é como se 5.000    
piscinas olímpicas de esgotos

fossem despejadas na 
natureza diariamente



mil internados 

por diarreia 
e doenças da falta de

Saneamento

em 2013
(IBGE)

dos casos

são crianças
de 0 a 5 anos

(“Esgotamento Sanitário Inadequado e Impactos 

na Saúde da População”  - Trata Brasil -2013)



Já temos mais escolas 
com Internet do que 

Com coleta de esgotos

das escolas do 
país possuem 

energia elétrica

das escolas  
possuem coleta

de esgotos

das escolas já
possuem
Internet



SANEAMENTO E DOENÇAS DO 
AEDES AEGYPTI

O controle vetorial 

(do Aedes aegypti) somente 

poderá ser alcançado se as 

iniciativas do setor saúde 

forem acompanhadas por 

ações efetivas nas áreas de 

educação, moradia, 

saneamento básico, 

resíduos sólidos 

e urbanismo.



Avanços Médios em Saneamento – 2011 a 2015



Situação do acesso da 
população à coleta de 
esgoto - 2015



Situação do acesso da 
população à coleta de 
esgoto - 2015



Situação do atendimento a água e esgotos nos Estados (Ano base 2015)



Ícones do 
turismo 
no Brasil 
acabam poluídos

Baía de Guanabara

Igarapés de Manaus

Rio Tietê – São Paulo

Praia de Ponta Verde 
- Maceió



Ícones do 
turismo 
(Quebra-Mar – Barra da Tijuca / Rio)



Perdas de Água: 
Desafios ao 
Avanço do 
Saneamento 
Básico e à 
Escassez Hídrica



Perdas de Faturamento com Água – 100 cidades

Média = 41,25%
60% com perdas de faturamento superior a 30%

35 cidades com perdas maiores que 45% 



Perdas na 
Distribuição
– SNIS 2015



Perdas de       
Água em  

2013

BILHÕES m³
de água não 

faturada

não faturados,80% 
dos investimentos 

em água e 
Esgoto
2013

6,5 X
a capacidade 

do Sistema 
Cantareira



Situação 
das Capitais 
SNIS 2015
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