
Saneamento em  
São Paulo

Milhões de pessoas sem direitos básicos

Se falta 
saneamento... 61,8 mil

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

16,3 mil 
internados apenas 
até março de 2020

4,6 
milhões
de paulistas não 
têm serviço de 
esgotamento 
sanitário

1,7 milhão
de pessoas não têm 
abastecimento de 
água no estado de 
São Paulo

saúde 168,6 mil
pessoas com 
suspeita de 
Chikungunya, 
Dengue e Zica em 
São Paulo até abril 
de 2020

2 em 10
municípios paulistas 
têm casos de 
dengue e/ou 
outras epidemias 
ou endemias 
associadas à falta de 
saneamento básico

educação

Crianças paulistas 
sem saneamento 
passam

7 anos 
na escola. 
Com saneamento, 
passam cerca de  

9 anos

48% é a 
diferença salarial 
entre trabalhadores 
com e sem 
saneamento em 
São Paulo

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

emprego

O futuro 
de SP 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$ 16,4 bilhões
é o que SP deixa de ganhar por ano 
sem saneamento para todos

11 municípios 
atingiram a 
universalização do 
esgotamento sanitário. 
Araçatuba, Jundiaí, 
Limeira, Mirassol, 
Votorantim e Jaú são 
alguns exemplos.

Presença em municípios 
pequenos, como 
Palestina, com índice de 
perdas de água igual ao 
de países como Estados 
Unidos e Japão.

PPPs de sucesso com a 
Sabesp como o Sistema 
São Lourenço e a SPAT 
Saneamento

R$ 7,8 bilhões
de investimentos já estão 
comprometidos nessas 
cidades, beneficiando 

12 milhões
pessoas

53 municípios
são atendidos pela iniciativas privada em 
saneamento no estado

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

Fontes: Panorama da 
Participação Privada no 
Saneamento - Brasil 2019

Fonte: Revisão 2019 do Plansab (investimentos 2019-2033)

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!
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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.


