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Currículo Mínimo -matriz de referência 

H16- Relacionar o saneamento básico com a saúde humana nas diversas regiões brasileiras. 

 

O que é saneamento básico? 
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. 
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. 
Para que uma água de qualidade chegue à casa dos moradores de uma determinada população, 
ela deve ser captada e tratada para que se torne potável. Todos os processos necessários para 
enviar água de qualidade à população incluem-se no saneamento básico. 
O saneamento básico também se preocupa com os despejos de uma comunidade. Sendo assim, 
é fundamental que exista um sistema de esgotos eficiente para evitar a proliferação de doenças 
e de contaminação da água que está sendo consumida. 
Para muitos, a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos não se enquadram em 
saneamento básico. Entretanto, eles são fundamentais para se manter um ambiente saudável. É 
essencial que exista em toda cidade um programa de coleta, tratamento e destinação adequada do 
lixo produzido pela população, bem como os lixos encontrados nas vias públicas. 
É comum que muitas cidades não tenham um programa eficaz de drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas. Todavia, é um item importantíssimo do saneamento básico, pois o sistema de 
drenagem evita, por exemplo, as enchentes e alagamentos, que são responsáveis pela transmissão 
de inúmeras doenças, como a leptospirose. 
Sendo assim, de acordo com a lei, podemos concluir que saneamento básico é um termo muito 
mais amplo e que todas essas atividades estão relacionadas com um objetivo principal: promover 
a saúde da população. 
Quando nos preocupamos com a qualidade da água que é distribuída, com o tratamento correto do 
esgoto e o manejo adequado do lixo e das águas pluviais, estamos evitando a proliferação de 
diversas doenças, garantindo, assim, uma melhor qualidade de vida. 
Além de garantir uma melhoria na condição de vida da população, o saneamento básico de 
qualidade ajuda indiretamente o meio ambiente. Ao dar um destino adequado ao esgoto e aos 
resíduos sólidos, evitamos a poluição de rios e lagos, por exemplo. 
É importante destacar que todas as cidades devem garantir a universalização do acesso ao 
saneamento básico, ou seja, devem levar esses serviços a todas as residências. Entretanto, ainda 
muitas localidades no país não têm acesso a esses serviços tão importantes, sendo fundamentais 
investimentos nessa área. 
 
Com uma análise mais aprofundada nota-se que a falta na verdade são de obras estruturais que 
disponibilizem água para a população. Segundo especialistas do setor com 1/3 do que a 
população nordestina possui de reservas daria para suprir a necessidade hídrica da região nos 
padrões estabelecidos pela ONU para consumo humano. Com o montante extraído seria possível 
irrigar ainda 2 milhões de hectares de terras aráveis. 

Processo de tratamento da água 

A água que consumimos diariamente passa por três estágios antes de chegar à nossa casa. A 

captação, o tratamento e a distribuição passam através de uma rede de tubulações. O primeiro passo 



é a captação da água “bruta” para uma estação de tratamento de água. Esta parte é realizada por 

intermédio de adutoras em mananciais superficiais (lagos, rios e nascentes) ou subterrâneos (poços). 

Posteriormente, um agente químico, geralmente sulfato de alumínio ou sulfato férrico, é adicionado à 

água para aglutinar as partículas maiores de sujeira (argila, por exemplo) por meio de um processo 

denominado coagulação. Os pedaços de madeira e galhos são removidos por telas que impedem a 

passagem destes. 

Prosseguindo, na etapa de floculação, que ocorre em um tanque de concreto com água em 

movimento, as partículas se aglutinam em “flocos” maiores. Nos próximos tanques, os de decantação 

ou sedimentação, as partículas grandes de sujeira se encaminham para o fundo por ação da 

gravidade, formando o “lodo”, que é separado da água. 

As sujeiras menores são retidas posteriormente no processo de filtração, onde a água passa por filtros 

de carvão, areia e pedaços de rochas de diferentes tamanhos. Na etapa de desinfecção, micro-

organismos são removidos da água por meio da utilização de cloro ou ozônio. Esta parte é necessária 

para a redução da ocorrência de doenças na população. 

A fluoretação, destinada à prevenção da incidência de cáries, é realizada, e, ao final do processo, a 

correção do pH da água com cal hidratada ajuda a corrigir o pH, reduzindo a corrosividade da água 

para que tubulações de distribuição não sejam danificadas. 
Depois deste longo caminho e de sua análise em laboratório para que se atestem os parâmetros que a 
classificam como potável, a água é distribuída por uma rede de distribuição. É válido ressaltar que quanto 
pior a qualidade da água bruta recolhida na fonte, maior será o esforço para o tratamento da água. 
Recomenda-se que, para preservação da qualidade da água tratada, cisternas e caixas d’água sejam 
limpas de seis em seis meses. 
 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

Nos resíduos sólidos os números tembém são ruins. É o que mostra o Panorama dos Resíduos 
Sólidos no Brasil do ano de 2016, feito pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 
Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE). 
Atualmente 59,7% dos municípios brasileiros não possuem locais apropriados para descartar 
seus resíduos. No mesmo relatório as informações são de que 76,5 milhões de pessoas sofrem 
com essa destinação inadequada. Números insatisfatórios para a realidade do saneamento 
básico no Brasil, quando vistos pelos órgãos internacionais. 

https://portalresiduossolidos.com/situacao-atual-dos-rs-no-brasil/
https://portalresiduossolidos.com/situacao-atual-dos-rs-no-brasil/
https://nacoesunidas.org/no-brasil-80-mil-toneladas-de-residuos-solidos-sao-descartados-de-forma-inadequada-afirma-onu/


 
Apesar da problemática no setor, desde de 2010 vigora uma lei para o setor que tenta 
parametrizar e dar um norte a universalização da coleta e tratamento dos resíduos sólidos. O 
dispositivo do legislativo é chamado Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 
Segundo especialistas do ramo “esse índice tem evoluído a passos lentos, e o volume absoluto 
de resíduos disposto de forma inadequada tem aumentado gradativamente”, as palavras são de 
Ricardo Scacchetti do Instituto Ekos Brasil. 
Outro grande problema é que nos 1775 lixões do país muitos catadores permanecem em situação 
insalubre e degradante. 
 

https://nacoesunidas.org/no-brasil-80-mil-toneladas-de-residuos-solidos-sao-descartados-de-forma-inadequada-afirma-onu/

