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Saneamento, você sabe o que é? O que isso tem a ver com os 
royalties e participações especiais?
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   Sempre ouvimos falar de saneamento, mas poucas pessoas sabem que saneamento básico é 
diferente de saneamento ambiental. 
    O saneamento básico são os serviços de abastecimento de água potável, tratamento de esgoto, 
coleta de lixo e a drenagem de águas da chuva (águas pluviais). Já o saneamento ambiental são 
ações realizadas para a sociedade que incluem a prevenção de doenças causadas pela poluição, 
a proteção da qualidade do ar, da água e da terra e a fiscalização da destinação do resíduo sólido.             
O saneamento ambiental considera ainda, os impactos ambientais e a promoção da Educação 
Ambiental.
     Mas o que o tema saneamento tem a ver com royalties e participações especiais e com contro-
le social?
    Os royalties e as participações especiais são recursos financeiros recebidos pelos municípios 
para investir na qualidade de vida da população. Logo, esses recursos devem ser aplicados 
também em saneamento ambiental, pois já se comprovou que aonde os serviços de saneamento 
são disponibilizados a população apresenta melhores índices de saúde. 
      Investir em saneamento é garantir que as atuais e futuras gerações tenham mais qualidade de 
vida. Portanto, devemos estar vigilantes sobre os recursos destinados ao setor e a efetiva execu-
ção e funcionamento das obras. Quer saber mais sobre royalties, participações especiais e sanea-
mento ambiental? Venha conhecer o Núcleo de Vigília Cidadã de Armação dos Búzios.
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    O boletim Rede Territórios do Petróleo - Rio das Ostras é 
uma produção coletiva do Núcleo de Vigília Cidadã do 
município, com o auxílio e a moderação da equipe técnica 
do projeto e da Petrobras
Endereço: Avenida José Bento Ribeiro Dantas, n°533 - 
Manguinhos - Armação dos Búzios – RJ (22) 99807-5351
www.territoriosdopetroleo.eco.br 

A realização do projeto Territórios do Petróleo é uma medida de mitigação
 exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA

      O boletim Rede Territórios do Petróleo - Armação dos 
Búzios é uma produção coletiva do Núcleo de Vigília Cidadã 
do município, com o auxílio e a moderação da equipe técnica 
do projeto e da Petrobras.
     Endereço: Avenida José Bento Ribeiro Dantas, n°533 - 
Manguinhos - Armação dos Búzios – RJ (22) 99807-5351
        www.territoriosdopetroleo.eco.br 


