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OBJETIVOS

REFERÊNCIAS

A carência em relação ao tratamento de esgoto é

um grave problema no Brasil, o qual afeta uma grande

parte dos cidadãos. Apenas 54% da população

brasileira possui coleta de esgoto, sendo que apenas

a metade desse esgoto é tratado. As maiores

consequências disso são os riscos à saúde e ao meio

ambiente. O esgoto não tratado acaba sendo

despejado em rios, os poluindo e expondo a

população a doenças.

Estudos e investimentos nessa área são de

extrema importância e trazem vários benefícios. Além

de trazerem melhorias à economia, pois, a cada

R$1,00 investido em tratamento de esgoto, R$4,00

são economizados na saúde pública.

Geral: Conhecer e divulgar à população de que forma a

falta de tratamento de esgoto é prejudicial à saúde,

possibilitando a reinvindicação do saneamento básico,

bem como a prevenção de doenças.

Específicos:

- Identificar esse problema que está presente em todo o

Brasil e alertar a população de que forma a falta de

tratamento de esgoto afeta a saúde pública;

- Analisar os fatos e reconhecer os avanços que pode-se

ter na saúde com a melhora nos tratamentos de água;

- Visualizar as possibilidades para a solução do problema.

Em Bento Gonçalves, existe apenas uma estação

de tratamento de esgoto completa. Aproximadamente

30% das residências da cidade são atendidas, sendo

que o restante deveria instalar fossas sépticas.

É importante orientar a população de que a ligação

do esgoto residencial com a rede coletora é de

responsabilidade do proprietário e deve ser feita por um

profissional pois existe a rede de coleta fluvial e a de

esgoto, que não podem ser trocadas.

MATERIAL E MÉTODOS

Os métodos utilizados foram revisão bibliográfica

no Google Acadêmico e outros sites especializados e

entrevista com uma funcionária da Corsan.

CONCLUSÃO

Figura 3: Conexão com a rede de esgoto

Figura 2: Esgoto despejado no ambiente na favela São Nicolau, em São Paulo
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Figura 1: Gráfico sobre esgotamento sanitário no Brasil por região

Percebe-se a importância do tratamento de esgoto no

Brasil , tanto para saúde pública, quanto para a economia.

Ao mesmo tempo, identifica-se a carência desse serviço

essencial. Portanto, são necessários maiores

investimentos nesta área, assim como é essencial que

toda a população seja informada de seus direitos e

deveres.
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