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Brasil está entre as 10 maiores 
economias do mundo, mas ainda 
não conseguiu levar serviços de 
saneamento básico a todos os 

brasileiros

milhões de brasileiros não 
têm acesso à água tratada

SNIS 2016



49%
da população 

não
possui coleta 

de esgoto
SNIS 2017



No Brasil é como se 5.000    
piscinas olímpicas de esgotos

fossem despejadas na 
natureza diariamente

SNIS 2017



mil internados 

por diarreia 
e doenças da falta de

Saneamento

em 2018
(IBGE)

dos casos

são crianças
de 0 a 5 anos



Escolas de Ensino Fundamental
(06 a 15 anos)

das escolas 

possuem rede de 

esgoto

Fonte: Censo 2017

Ensino Médio - até 18 anos

das escolas 

possuem rede de 

esgoto



SANEAMENTO E DOENÇAS DO 
AEDES AEGYPTI

O controle vetorial 

(do Aedes aegypti) somente 

poderá ser alcançado se as 

iniciativas do setor saúde 

forem acompanhadas por 

ações efetivas nas áreas de 

educação, moradia, 

saneamento básico, 

resíduos sólidos 

e urbanismo.



Situação do atendimento a água e esgotos nos Estados (Ano 2017)



- 2015 a 2035

O IMPACTO DO SANEAMENTO 

NA VIDA DAS MULHERES 

mulheres sairiam 
imediatamente da 

pobreza no país com 
a universalização do 

saneamento 

No Brasil, mais de 

não têm banheiro em 
casa 



- 2015 a 2035
O IMPACTO DO SANEAMENTO 

NA VIDA DAS MULHERES 
Incidência de afastamentos por motivo de 

diarreia ou vômito na população, por gênero e 

faixa etária, em casos por mil habitantes, 2013



- 2015 a 2035

BENEFÍCOS ECONÔMICOS E 

SOCIAIS DA EXPANSÃO DO 

SANEAMENTO BRASILEIRO 

Remuneração média do trabalho por grupo de acesso ao 

saneamento, em R$ por mês, 2016
No Brasil como um todo, quem

morava em domicílio sem

acesso à água e ao serviço de

coleta de esgoto ganhava

52,4% a menos do que uma

pessoa que residia em

moradias com acesso integral

ao saneamento



- 2015 a 2035

BENEFÍCOS ECONÔMICOS E 

SOCIAIS DA EXPANSÃO DO 

SANEAMENTO BRASILEIRO 

Custos e benefícios da expansão do saneamento no Brasil, 2004 a 2016

Os benefícios excederam os 

custos em R$ 201,544

bilhões, ou R$ 15,503 

bilhões por ano, indicando 

um balanço social positivo 

para o país entre 2004 e 

2016



- 2015 a 2035

BENEFÍCOS ECONÔMICOS E 

SOCIAIS DA EXPANSÃO DO 

SANEAMENTO BRASILEIRO 

Custos e benefícios da expansão do saneamento no Brasil, 2016 a 2036

Os benefícios devem 

exceder os custos em R$ 

1,126 trilhão, ou R$ 56,287 

bilhões por ano, indicando 

um balanço social bastante 

promissor para o país

por ano 2016-2036

Redução dos custos com a saúde 0,297 5,949

Aumento da produtividade do trabalho 9,519 190,374

Renda da valorização imobiliária 22,373 447,457

Renda do turismo 2,143 42,860

Subtotal externalidades (A) 34,332 686,641

Renda gerada pelo investimento 15,097 301,933

Renda gerada pelo aumento de operação 24,496 489,920

Impostos ligados à produção** 2,141 42,825

Subtotal de renda (B) 41,734 834,679

Total de benefícios (C=A+B) 76,066 1.521,319

Custo do investimento -12,063 -241,269 

Aumento de despesas das famílias -7,716 -154,314 

Total de custos (D) -19,779 -395,582 

Balanço (E=C+D) 56,287 1.125,737

Custos e benefícios
em R$ Bilhões*
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