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1,6 milhão de pessoas s/ 
abastecimento de água

64,5% de tratamento de 
esgoto

O DRAMA DO SANEAMENTO BÁSICO NO ESTADO DE SP

4,6 milhões de pessoas s/ coleta de 
esgoto

3,3 bilhões de litros de esgoto
despejados TODOS OS DIAS nos

rios



A TARIFA É A PRINCIPAL FONTE DE INVESTIMENTOS EM ÁGUA E ESGOTO
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• Universalização/justiça social/direitos humanos
• Estímulo ao consume consciente

• Eficiência e equilíbrio econômico-financeiro
• Cidadania hídrica

• Proteção das fontes de água

É necessário incluir a segurança hídrica no centro da lógica do 
cálculo e fucionamento da tarifa
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P9. Garantir o direito à água e ao 
saneamento às famílias em 
situação de pobreza

A tarifa social deve ter critérios justos e com valores adequados
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Critérios de enquadramento: 
Renda familiar de até 3 salários mínimos; 
Morador de habitação subnormal com área útil
construída de 60m²;
Consumo de energia de até 170 kWh/mês.
Ou
Desempregado, com última renda de no máximo 3 SM, 
por um período máximo de 12 meses

Tabela tarifária R. Metropolitana (RM) - Água
Res. Normal Res. Social Desconto

0 a 10 25 8,48 -66%
11 a 20 3,91 1,46 -63%
21 a 30 9,77 5,19 -47%
31 a 50 9,77 7,39 -24%
acima de 50 10,76 8,17 -24%
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435.000

1.741.148

Famílias que pagam tarifa social (Sabesp, 2018)
Estimativa de déficit de abrangência da tarifa social
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Garan%r o direito à água e ao
saneamento às famílias em situação
de pobreza

Saneamento e a Covid-19

Decreto Gov. Dória: isenção da cobrança para os usuários
da tarifa social (desde 01/04)

Novo procedimento Sabesp para cadastro via telefone

E as famílias em situação de pobreza que estão fora dos 
critérios atuais?



P10. Destinar uma parte da tarifa 
para a proteção das fontes de 
água
A tarifa deve gerar recursos para o cuidado com os mananciais





P18. Retenção dos dividendos do 
governo do estado de SP para a 
universalização
Reinvestir integralmente em saneamento os dividendos que o 
governo (maior acionista) retira da Sabesp anualmente
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Montante recebido pelo Governo do Estado de São 
Paulo da distribuição de divendos da Sabesp

Total (2007-2018): R$ 2,6 bilhões
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