
Saneamento no 
Rio de Janeiro
Entre a beleza e o caos

Se falta 
saneamento... 18,6 mil

fluminenses 
internados 
com doenças 
relacionadas à falta 
de saneamento* em 
2019

4,6 mil 
internados apenas 
até março de 2020

5,9 
milhões
de fluminenses 
não têm serviço 
de esgotamento 
sanitário

1,6 milhão 
de pessoas não 
têm abastecimento 
de água no estado 
do Rio de Janeiro

saúde 6,4 mil 
pessoas com 
suspeita de 
chikungunya,
dengue ou zica no 
Rio de Janeiro até 
abril de 2020 

3 em 10
municípios do Rio 
de Janeiro têm 
casos de dengue e/
ou outras epidemias 
ou endemias 
associadas à falta de 
saneamento básico

educação

Crianças 
fluminenses sem 
saneamento 
passam

7 anos 
na escola. 
Com saneamento, 
passam cerca de  

9 anos

46% é a 
diferença salarial 
entre trabalhadores 
com e sem 
saneamento no Rio 
de Janeiro

14,9 
milhões 
de pessoas 
afastadas do 
trabalho por 
diarreia ou vômito 
em todo o país em 
um ano

emprego

O futuro 
do RJ está 
ameaçado

Milhares de empregos deixam de ser 
gerados por novos projetos empresariais 

que não escolhem o estado em função da 
falta de saneamento 

Milhares de empregos deixam de ser 
gerados no turismo
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R$ 23,8 bilhões 
por ano até 2033 é o que precisamos 
para universalizar o saneamento. Mas 
só conseguimos investir metade desse 
valor a cada ano

R$ 3,9 bilhões
é o que o RJ deixa de ganhar por ano 
sem saneamento para todos

20 municípios 
são atendidos pela iniciativa privada 
em saneamento no RJ

R$ 4 bilhões 
de investimento total entre as 
concessões privadas. O investimento 
médio é mais que o dobro da 
companhia estadual

 » População de Niterói 
tem o saneamento 
universalizado

 » Campos dos 
Goytacazes, Nova 
Friburgo, Petrópolis 
e Resende já estão 
a caminho da 
universalização

 » População e turistas 
viram a recuperação 
da Lagoa de Araruama, 
com a volta da pesca, 
do esporte e do turismo

PL 4162/2019
Modernizar o marco legal do 
saneamento é AVANÇAR para que todo 
brasileiro tenha assegurado o direito à 
água tratada e coleta e tratamento de 
esgoto.

Igualdade de competição e novos 
investimentos.

Modernizar o marco regulatório com o 
PL 4162/2019 é o caminho!

Benefícios 
de um Brasil 
saneado

R$ 1,1 trilhão em 
benefícios econômicos 
até 2036, sendo:

 » R$  6 bilhões com 
redução de gastos na 
saúde

 » R$ 190 bilhões 
com aumento na 
produtividade do 
trabalho

 » R$ 42,8 bilhões com o 
turismo 

 » R$ 447 bilhões com 
valorização imobiliária

 » Mais saúde pública
 » Evita novas crises 
hídricas

 » Preserva o meio 
ambiente

 » Aumenta as 
oportunidades de 
emprego

 » Mais dignidade para a 
população
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* Cólera, febres tifóide e paratifóide, shiguelose, amebíase, diarreia, difteria, septicemia, leptospirose, tifo exantemático, febre amarela, dengue, 
outras febres por arbovírus, hepatites virais associadas, malária, leishmaniose, tripanossomíase, esquistossomose, outras infestações por 
trematódeos, equinococose, dracunculíase, oncocercose, filariose, ancilostomíase e outras helmintíases.


