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Grupo Mulheres do Brasil

Quem Somos: 
• Maior grupo político suprapartidário

• Fundado em 2013

• 35.000 mulheres voluntárias

• Cerca de 50 Núcleos em cidades no Brasil, Europa, 

Américas 

• Nossas causas: Sociais, Econômicas e Políticas

• 19 Comitês de Causas - alguns: 

• Sustentabilidade, Água e Saneamento

• Saúde

• Educação

• Políticas Públicas

• Igualdade Racial

• Combate à Violência Contra a Mulher

• Idoso 60 +

• Cultura

• entre outros



A QUESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

• Distribuição irregular recursos hídricos;

• Poluição das fontes de água pela falta de 
tratamento;

• Contaminação de alimentos, pressionando
serviços de saúde;

• 46% das águas residuais no Brasil são tratadas, 
o restante do esgoto não tratado flui para vários
rios, córregos, oceanos

Aumento de epidemias!!!!

Agravamento pelas questões climáticas!!!



• Disparidades regionais brasileiras: Regiões 
Norte e Nordeste possuem os piores 
indicadores de Saneamento Básico, e 
também as piores renda:

• Perdas de água atingem 60% da água 
produzida;

• Domicílios conectados à rede de água 
tratada: em torno 73% (NE) e 57% (N)

• Indicadores de tratamento de esgotos muito 
baixos: 34% (NE) e 22% (N)

O IMPACTO PARA A REALIDADE 

DIÁRIA DA MULHER

Fonte: SNIS – Sistema Nacional de Informações de Saneamento



O IMPACTO PARA A REALIDADE

DIÁRIA DA MULHER

• Estudo PNUD indica que a população
feminina é a mais afetada pela falta de 
saneamento – aproximadamente 27 
milhões de mulheres;

• Dados do ENEM mostram que 
mulheres que moram em áreas mais
carentes de  saneamento também têm
notas menores;

• 79% das mulheres ocupam posições
de baixa produtividade;

• Os salários das mulheres são, em
media, 30 % menores do que os dos 
homens, segundo IBGE 2018.

Fonte: PNUD,  Estudo Mulheres e Saneamento



• O saneamento é mais do que apenas banheiros, 
abrange as instalações, comportamentos e serviços
que previnem doenças causadas pelo contato com 
o lixo humano. 

• Higiene refere-se a comportamentos que podem
melhorar a limpeza e levar a boa saúde.

• Globalmente, uma em cada três pessoas não
possui um banheiro higiênico em suas casas.

• No Brasil, em torno de 4 milhões de pessoas não
têm acesso a banheiro.

• Saneamento e higiene são essenciais para a 
saúde, crescimento econômico, segurança pessoal
e dignidade, especialmente para mulheres e 
meninas.

• Quando uma menina está aprendendo a se cuidar 
e não tem um banheiro separado dos meninos, ela 
pode perder a vontade de ir para a escola.

Imagem de um banheiro de uma Escola Pública no Sertão

O IMPACTO PARA REALIDADE DIÁRIA

DA MULHER



• Estima-se que o acesso insuficiente ao saneamento 
tenha custado à economia global mais de US$ 220 
bilhões em 2015.

• Investimentos em saneamento reduzem custos com 
assistência médica;

• A ONU estima que, para cada dólar (1 U$) investido 
em saneamento, se economiza quatro dólares (4U$) em 
custos para o sistema de saúde;

• Aumento da produtividade, à medida que aumenta 
tempo disponível para o trabalho;

• Aumenta o tempo das crianças na escola: melhoria 
dos índices de educação;

DADOS SOBRE O INVESTIMENTO EM SANEAMENTO

• Todos os dias, milhares de crianças em todo o 
mundo morrem de doenças diarréicas causadas por 
saneamento inadequado.

No entanto, globalmente, mais pessoas têm acesso a um telefone
celular do que a um banheiro!!!!!



• Ainda é necessário desatar os entraves: 

• Compatibilizar os diversos marcos regulatórios

• Como obter recursos para os vultosos investimentos 
necessários?

• Compatibilizar o investimento privado com investimento 
público

• Como compatibilizar as tarifas das áreas mais rentáveis com 
as de menor retorno? 

• Como resolver as questões de saneamento nas áreas rurais?

O PROBLEMA DO BRASIL 

A solução é para ontem !!! Mãos à obra!!!!

Governo Federal estima em R$ 700 bilhões o montante de investimentos para 
abarcar toda população no sistema de saneamento básico em 20 anos!!! 



PROJETO AMIGOS DO BEM 

APOIO GRUPO MULHERES DO BRASIL 
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