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Situação

Água Esgoto
Índice de 

atendiment
o total

Índice de 
atendiment

o urbano

Índice de 
atendiment

o total 

Índice de 
atendiment
o urbano 

Índice de 
coleta de 
esgoto

Índice de 
tratamento 
de esgoto

56,2 77,5 12,1 17,0 30,2 38,8

Diagnóstico
- Investimento substancial em recuperação de sistemas de 

abastecimento de água

- Elevação dos índices de coleta e tratamento de esgoto nas 

maiores cidades do Estado

- Ações contra perdas de água tratada

- Recuperação das instalações administrativas



Plano de Ação Mais IDH



Plano de Ação Mais IDH

• Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água 
• 30 cidades de menor IDHM

• Perfuração de poço
• Instalação de rede de distribuição de água
• Construção de reservatórios de água
• Ligações em domicílios da sede

• Kits Sanitários
• 200 kits em residências das sedes

• Fossas Sépticas
• Semidouros
• Pia
• Chuveiro
• Vaso Sanitário
• Caixa d’água
• Lavanderia



Modelo de Kit 
Sanitário



Programa de Recuperação de Sistemas

• Promoção da recuperação integral de Sistemas de 
Abastecimentos de Água em diversas cidades no 
Maranhão

• Trabalhos que envolvem o PRS:
• Recuperação dos Sistemas Produtores
• Perfuração e recuperação de poços
• Recuperação e construção de reservatórios
• Ampliação de redes de distribuição
• Novas ligações domiciliares
• Instalação de hidrômetros



Nova Adutora do Sistema Italuís

• Incremento de vazão de 500 litros por segundo – 
aumento de 30%
• 19 km de extensão
• Recuperação do sistema elétrico
• Abastecimento de forma regular nos domicílios supridos 

pelo Italuís







Mais Saneamento

• São Luís
• Aumento de 4% para 70% o índice de esgoto tratado até 2018
• 72,7 km de interceptor e 301,6 km de rede coletora
• 29.527 novas ligações domiciliares
• ETE Vinhais é uma das maiores do nordeste e pode tratar até 

700 litros de esgoto por segundo



SÃO FRANCISCO

VINHAIS

ANIL

BACANGA

Mais Saneamento – São Luís



Mais Saneamento – São Luís



Mais Saneamento

• Imperatriz
• Implantação da rede coletora de esgoto no bairro Bacuri
• 6 km de rede e 2.000 novas ligações domiciliares

• Itapecuru
• 32,2 km de rede coletora
• 5 bairros atendidos e 1.750 novas ligações domiciliares

• Barreirinhas
• 28 km de rede coletora e 2.500 ligações domiciliares
• Projeto para complementação da rede existente



Mais Saneamento – Barreirinhas
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