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O acesso à informação de qualidade é essencial para que se possa 

fazer diagnósticos confiáveis e realistas sobre os serviços de infra-

estrutura do país. A universalização e a qualidade dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário não serão alcan-

çadas sem transparência e acesso a informações relevantes para 

o desenvolvimento e acompanhamento de políticas públicas apro-

priadas. Esse estudo evidencia que o avanço na sistematização dos 

dados e informações já existentes poderia contribuir muito para 

uma maior efetividade das políticas do setor.

Entre os setores de infraestrutura, o saneamento1 se destaca 

pela essencialidade atribuída aos serviços, necessários para 

a garantia de salubridade ambiental e dignidade humana2. 

Tais serviços trazem benefícios significativos para a popula-

ção em diversos campos, como saúde, preservação ambien-

tal e desenvolvimento de atividades econômicas, como o tu-

rismo, por exemplo. No entanto, a situação do saneamento 

ainda é precária no Brasil, especialmente no que diz res-

peito ao esgotamento sanitário. Este fato torna urgente a 

formulação de políticas públicas que efetivamente pro-

movam os avanços necessários ao setor e, consequente-

mente, atendam às demandas da população. 

De modo fático, o governo federal tem realizado arti-

culações visando atrair investimentos para o setor. Po-

de-se citar, por exemplo, as licitações realizadas no 

âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos 

(PPI) para a elaboração de estudos técnicos para a 

Introdução1

De acordo com a Lei n° 11.445/2007, a definição de saneamento básico 
abrange os serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sani-
tário, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais.

‘Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento 
para todas e todos’ está entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da Organização das Nações Unidas para 2030. Ver https://nacoesunidas.
org/pos2015/ods6/ 

1

2
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estruturação de parcerias com a iniciativa priva-

da envolvendo as companhias estaduais de sa-

neamento básico (CESBs) e a proposição de mu-

danças no marco legal de saneamento através 

de uma minuta de medida provisória divulgada 

no último trimestre de 2017. Ambas as iniciati-

vas visam atrair capital privado para ampliar o 

acesso aos serviços de saneamento. Nesse sentido, 

se torna ainda mais relevante a disponibilização 

de dados para ser possível medir e acompanhar o 

desenvolvimento da prestação do serviço.

Embora existam diversas bases de dados que 

tentam apresentar um diagnóstico do setor de 

saneamento no Brasil, nem sempre estas bases 

estão compatibilizadas, apresentando fragilida-

des, e dificultando assim uma reflexão realista 

sobre o atual cenário do saneamento tanto em 

âmbito local como de maneira agregada. Nesse 

sentido, este artigo faz uma descrição e avalia-

ção crítica das bases de dados existentes a fim 

de contribuir para o debate sobre a estruturação 

destas no setor de saneamento no país.  Primei-

ramente, são caracterizadas as bases de dados 

disponíveis e discutida a aplicabilidade e consis-

tência das informações disponibilizadas. Em se-

guida, são feitas comparações entre essas bases 

no âmbito dos serviços de esgotamento sanitário. 

Apresenta-se também um estudo de caso sobre 

o Atlas Esgoto, iniciativa pioneira de estudo con-

tendo informações sobre esgotamento sanitário 

promovida recentemente pela Agência Nacional 

de Águas (ANA). Por fim, são pontuadas consi-

derações finais sobre o tema, de modo a ense-

jar maior reflexão sobre a importância de bases 

de dados bem estruturadas e confiáveis para o 

desenvolvimento do setor de saneamento básico.

As bases de dados sobre 
Saneamento Básico 
disponíveis no Brasil2

É essencial que a estruturação das políticas pú-

blicas seja fundamentada a partir de um conjunto 

de informações relevantes. No entanto, o uso de 

dados e informações para definição, acompanha-

mento e análise de impacto de política pública no 

Brasil ainda é limitado, o que não raro comprome-

te o acompanhamento dos resultados das ações 

do Estado. Além disso, percebe-se a dificuldade 

de construção de um diagnóstico que retrate de 

modo acurado os diferentes estágios de desenvol-

vimento do setor para as diversas realidades que 

coexistem no país. Assim, é cada vez mais urgente 

discutir sobre as bases de dados disponíveis rela-

tivas ao saneamento no Brasil.

Em termos técnicos, a construção de bases de da-

dos configura um problema de identificação dos 

dados relevantes para uma determinada finali-

dade, seguido de um processo de levantamento, 

validação e tratamento dos dados coletados e, 

por fim, da avaliação dos dados encontrados, de 

modo a transformá-los em informação precisa e 

elementar. Todos os estágios mencionados apre-

sentam complexidades específicas, que podem 

ser agravadas quando o objetivo é sistematizar 

informações sobre uma indústria como o sane-

amento, em que as soluções encontradas pelos 

indivíduos muitas vezes são descentralizadas e 

descoordenadas. Ainda assim, observadas as di-
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ficuldades associadas à construção de bases de 

dados, pode-se identificar algumas iniciativas de 

órgãos governamentais e civis de sistematizar a 

coleta e divulgação de informações sobre os ser-

Figura 1: Fontes de dados relativas ao setor de 

saneamento.

Fonte e elaboração: FGV CERI.

Cada um dos órgãos listados disponibiliza um 

conjunto de informações com diferenças signifi-

cativas em termos de método de coleta, abran-

gência da pesquisa, tipologia dos dados e suas 

respectivas aplicações. Sendo assim, cabe ana-

lisar tais diferenças para melhor entender as 

viços de saneamento básico, mais especificamen-

te das atividades de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário no Brasil (Figura 1). 

limitações e lacunas de cada uma das bases 

existentes. A título de simplificação, o presente 

documento compreende a descrição e avaliação 

de um restrito grupo de bases de dados, que foi 

selecionado segundo dois critérios: abrangência 

da pesquisa e tipologia de dados (Figura 2). 

Figura 2: Grupo de Bases de Dados Selecionadas.

Fonte e elaboração: FGV CERI.

» Ministério das Cidades

» Fundação Nacional de Saúde (Funasa)

» Ministério do Desenvolvimento Social 

» Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE)

» Agência Nacional de Águas (ANA)

» Bancos Públicos (Caixa Econômica 
Federal, BNDES, etc.)

» Prestadores de serviços (prestadores 
públicos)

» Agências reguladoras de saneamento 
básico

» B3 (informações sobre companhias 
de Saneamento listadas em bolsa)

» Prestadores de serviços 
(Concessionárias privadas)

» Bancos privados (financiadores de 
projetos de saneamento - baixa 
participação no Brasil)

» Associação Brasileira de Agências 
Reguladoras (ABAR)

» Instituto Trata Brasil

» Associação dos Concessionários 
Privados (ABCON)

» Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental (ABES)

» Prestadores de Serviços 
(cooperativas e ONGs - baixa 
participação no Brasil)

PRIMEIRO SETOR - ÓRGÃOS 
GOVERNAMENTAIS

SEGUNDO SETOR - ENTIDADES 
PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

TERCEIRO SETOR - ENTIDADES 
PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

FIGURA 1. FONTES DE DADOS RELATIVAS AO SETOR DE SANEAMENTO

Fonte e elaboração: FGV CERI.

Abrangência

Tipologia 
de dados

» Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS)

» Panorama dos Planos Municipais de Saneamento Básico

» Censo demográfico e Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD)

» Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic)

» Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB)

» Atlas Brasil: Abastecimento Urbano de Água

» Atlas Esgoto: Despoluição de Bacias Hidrográficas

» Cadastro Único dos Programas Sociais - CadÚnico

Pesquisa realizada a 
nível nacional (ainda que 
não contemple todas as 
unidades federativas)

Dados sobre 
planejamento, prestação 
e cobertura dos serviços 

de saneamento 
(abastecimento de água 

e esgotamento 
sanitário)

MINISTÉRIO DAS CIDADES

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICA (IBGE)

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA)

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FIGURA 2. GRUPO DE BASES DE DADOS SELECIONADAS

Fonte e elaboração: FGV CERI.

BASE DE DADOS SELECIONADOS

CRITÉRIOS
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to Básico no Brasil, que visa divulgar a situação 

atual dos planos municipais, além de subsidiar 

a formulação de programas federais a fim de 

contribuir para o desenvolvimento institucional do 

setor de saneamento.

2.1.1. Sistema Nacional de 
Informações sobre o Saneamento

O SNIS é a base de dados mais abrangente e 

relevante sobre o setor de saneamento brasileiro. 

A pesquisa contempla informações atinentes a as-

pectos institucionais, administrativos e gerenciais. 

Além disso, o sistema dispõe de informações de 

caráter operacional, qualitativo e econômico-fi-

nanceiro sobre a prestação dos serviços de sane-

amento para todos os municípios brasileiros (área 

urbana e rural) participantes da pesquisa. 

A coleta de informações do SNIS ocorre anu-

almente, sendo que os próprios prestadores de 

serviços e os gestores dos municípios são as fon-

tes primárias das informações. Estes preenchem 

um formulário online para reportar os dados so-

licitados pela SNSA/MCidades. A declaração 

dos dados pelos prestadores não é compulsória, 

porém, somente aqueles adimplentes com o SNIS 

têm acesso a recursos federais destinados aos 

programas do Ministério das Cidades.

O SNIS evoluiu ao longo do tempo. A primeira pu-

blicação, referente a 1995, continha apenas dados 

sobre água e esgoto (SNIS-AE). Em 2002 foram 

adicionados dados sobre resíduos sólidos (SNIS-

-RS) e em 2015 foram adicionados dados sobre 

águas pluviais (SNIS-AP). A Tabela 1 apresenta es-

tas e outras informações sobre as bases do SNIS.

Nas próximas subseções as bases de dados se-

rão apresentadas agrupadas segundo os seus 

respectivos produtores.

2.1. Ministério das Cidades

O Ministério das Cidades (MCidades) é o ór-

gão da esfera federal responsável pela execu-

ção, estabelecimento de estratégias, diretrizes e 

prioridades, bem como pela criação de normas, 

acompanhamento e avaliação de programas fe-

derais em suas áreas de competência. Entre as 

áreas de sua competência, são relacionadas ao 

saneamento a formulação e implementação da 

política de desenvolvimento urbano; políticas se-

toriais de saneamento ambiental; articulação, 

subsídio, planejamento, regulação, normatização 

e gestão da aplicação de recursos; participação 

na formulação das diretrizes gerais para conser-

vação dos sistemas urbanos de água e adoção 

de bacias hidrográficas como unidades básicas 

do planejamento e gestão do saneamento. Em 

seu organograma, especificamente no que tange 

aos serviços de saneamento,  há a Secretaria Na-

cional de Saneamento Ambiental (SNSA), órgão 

do MCidades que  busca promover a universali-

zação dos serviços de saneamento nos municípios 

com população superior a 50 mil habitantes3.

A SNSA/MCidades é responsável pelo princi-

pal sistema de informações do setor, o Sistema 

Nacional de Informações sobre o Saneamento 

(SNIS). Criado em 1996, inicialmente com infor-

mações sobre serviços de água e esgoto, o SNIS 

foi ampliado em 2002 de modo a incluir resíduos 

sólidos.  Em 2017 a SNSA/MCidades divulgou o 

Panorama dos Planos Municipais de Saneamen-

O MCidades é responsável pelo repasse de recursos aos municípios com população superior a 50 mil habitantes ou integrantes de Regiões Metropolitanas, Regiões 
Integradas de Desenvolvimento ou participantes de Consórcios Públicos afins. Para os municípios de menor porte, com população inferior a 50 mil habitantes, cabe 
ao Ministério financiar com recursos onerosos apenas as modalidades de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Para estes municípios, outros órgãos fe-
derais assumem o papel de repassar recursos para saneamento básico, como a FUNASA.

3
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Tabela 1: Evolução do Sistema Nacional de In-

formações sobre o Saneamento (SNIS)

Fonte: MCidades. Elaboração: FGV CERI.

Considerando os serviços de água e esgoto, o 

SNIS – AE teve seu início com a coleta de dados 

no ano-base 1995 e divulgação em 1996. Desde 

então, o MCidades divulga anualmente um rela-

tório sobre o diagnóstico do referido serviço e 

planilhas contendo as informações levantadas. A 

última publicação disponível é referente ao ano-

-base de 20154. Como o envio de informações 

não é obrigatório, a SNSA/MCidades não pode 

assegurar que todos os 5.570 municípios brasi-

leiros serão retratados no levantamento realiza-

do. Na última publicação do SNIS-AE, ano-base 

2015, foram reportadas informações referentes 

ao serviço de abastecimento de água e esgota-

mento sanitário para 5.008 municípios (90%) e 

3.799 municípios (68%), respectivamente. 

Quanto às potencialidades, o SNIS–AE reúne 

dados que podem ser capazes de auxiliar a 

avaliação do desempenho dos operadores dos 

serviços (do ponto de vista operacional e econô-

mico-financeiro), além de fornecer um panorama 

do déficit do acesso ao serviço de saneamento 

por unidade da federação e município, o que 

contribui para uma política mais focalizada nas 

áreas mais necessitadas. Contudo, embora seja 

a mais importante base de dados nacional sobre 

o tema, o SNIS–AE ainda carece de instrumentos 

de auditoria e validação das informações forne-

cidas, visto que o sistema não dispõe de incenti-

vos para o correto preenchimento do formulário 

de pesquisa por parte dos prestadores. 

2.1.2. Panorama dos Planos Municipais 
de Saneamento Básico

Entre as competências da SNSA/MCidades está 

promover e coordenar ações de apoio técnico a 

estados e municípios, em consonância com as di-

retrizes estabelecidas pela Lei do Saneamento5. 

Desta forma, o MCidades publicou o “Panorama 

dos Planos Municipais de Saneamento Básico” 

com vistas a gerar o primeiro conjunto de infor-

mações capaz de retratar a situação e permi-

tir acompanhar a evolução do planejamento dos 

serviços de saneamento no país. Além disso, o 

Panorama fornece subsídios para a condução de 

uma política de assessoramento aos municípios 

Informação referente ao período de elaboração deste artigo. Em fevereiro/2018 foi publicado os dados referentes ao ano-base 2016.

A Lei 11.445/2007 prevê que todos os municípios disponham dos seus respectivos planos de saneamento como condicionante à validação dos contratos de pres-
tação de serviço e ao acesso a recursos federais geridos pelo MCidades. Os municípios brasileiros têm até a data 31/12/2019 para elaborarem seus PMSBs. O 
prazo foi estabelecido no Decreto n° 7.217/2010, que regulamenta a Lei de Saneamento (Lei n° 11.445/2007), e já foi prorrogado três vezes por meio de de-
creto. Após este prazo a existência do PMSB será pré-requisito para que os municípios tenham acesso a recursos da União.

TABELA 1. EVOLUÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE O SANEAMENTO (SNIS)

Fonte: MCidades. Elaboração: FGV CERI.

Pesquisas do 
SNIS

Ano de 
referência da 

primeira 
coleta de 

dados

Ano de 
referência da 

última 
publicação

Periodicidade 
da divulgação

N° de 
Informações 
solicitadas 
(SNIS 2015)

N° de 
indicadores 
construídos 
(SNIS 2015)

N° de 
municípios 

participantes 
(SNIS 2015)

Água e Esgoto 
(SNIS-AE)

1995 2015 Anual 150 75
5.008 (água)

3.799 (esgoto)

Resíduos Sólidos 
(SNIS-RS)

2002 2015 Anual 404 48 3.520

Águas Pluviais 
(SNIS-AP)

2015 Não divulgado Anual 248 17 2.541

5

4
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na elaboração dos seus respectivos Planos Muni-

cipais de Saneamento Básico (PMSBs).

Em termos de estratégia metodológica, o Pano-

rama foi desenvolvido em três etapas: i) intera-

ções com entidades e órgãos públicos seleciona-

dos pela SNSA/MCidades; ii) consulta a dados 

secundários sobre o assunto6; iii) levantamento 

Fontes secundárias: i) Pesquisa de Informações Básicas Municipais de 2011 – Munic 2011; ii) Diagnóstico dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotos 2012 – 
SNIS AE 2012; iii) Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos 2013 – SNIS RS 2013; iv) Diagnóstico da situação dos Planos Municipais de Saneamento Básico nas 
100 maiores cidades brasileiras, elaborado pelo Instituto Trata Brasil, publicado em 2013; v) Pesquisa sobre a Situação dos Planos de Saneamento Básico nos Mu-
nicípios Regulados - 2013, elaborado pela Associação Brasileira de Agências Reguladoras (ABAR); vi) Respostas ao Ofício n.º 540/2013/SNSA/MCidades sobre 
Política e Plano de Saneamento Básico, enviado pela própria Secretaria aos municípios brasileiros; vii) Informações fornecidas pela Fundação Nacional da Saúde 
(FUNASA), do Ministério da Saúde, sobre os convênios/parcerias firmados com os municípios brasileiros, até o ano de 2014 e 2016 para elaboração de Planos 
Municipais de Saneamento Básico; viii) Informações extraídas do Sistema de Acompanhamento e Controle dos Investimentos (SACI) sobre os Contratos de Repasse 
da SNSA/MCidades firmados com municípios brasileiros para elaboração de planos de saneamento básico em 2015; ix) Informações cedidas pelo Consórcio da 
Bacia do Rio Doce sobre a situação dos PMSB dos municípios atendidos pelo mesmo, em Minas Gerais e Espírito Santo.

de dados primários junto aos municípios e siste-

matização das informações coletadas. Conside-

rando a abrangência de fontes de informações 

secundárias e primárias, o Panorama realiza-

do tem um horizonte temporal que se estende 

de 2011 a 2016 e compreende informação de 

3.903 municípios, o que corresponde a 70% do 

total de municípios brasileiros.

Figura 3: Etapas de elaboração do Panorama dos PMSBs

Fonte e elaboração: FGV CERI.

Apoiado no levantamento feito pela SNSA/MCi-

dades, torna-se possível classificar os municípios 

nas seguintes categorias:  

Possui PMSB; 

PMSB em elaboração (não há informação 

sobre estágio de desenvolvimento do PMSB); 

Municípios que reportam informações, mas 

que apresentam inconsistências – quando 

avaliadas as bases não se verifica coerência 

temporal (por exemplo, em uma base anti-

ga foi informada a existência do plano e na 

base mais recente o município declara que o 

plano estava em elaboração); 

Ausência de informação – município não foi lo-

calizado em qualquer das bases averiguadas.

O Panorama dos PMSBs é uma iniciativa inédita 

de agregação de dados com o intuito de acom-

panhar a elaboração dos PMSBs, entretanto, o 

resultado verificado tem aplicabilidade limitada. 

O Panorama não tem periodicidade definida, o 

que impossibilita acompanhar a evolução dos 

municípios. Ademais, não contempla informações 

qualitativas que permitam avaliar as deficiências 

dos PMSBs existentes.

FIGURA 3. ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO PANORAMA DOS PMSBS

Fonte e elaboração: FGV CERI.

Interações com entidades e órgãos 
públicos selecionados pela 
SNSA/MCidades (entidades específicas 
do setor; órgãos do governo federal; 
centros de pesquisa; etc.).

Levantamento e consulta a dados 
secundários sobre o tema (SNIS-AE; 
ABAR; FUNASA; IBGE; etc.).

Levantamento de dados primários junto 
aos municípios:

• Aplicação de dois questionários 
(qualitativo e quantitativo) a todos 
os municípios brasileiros.     

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

[Período de  referência dos dados: 
2011 a 2016]

[Período de referência dos dados: até 
1°trimestre de 2015]

6
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2.2. Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística

O IBGE7  tem por objetivo prover dados e infor-

mações do país sobre diversos temas para que 

seja possível conhecer a realidade do Brasil e 

exercer a cidadania. Dentre outras, o órgão é o 

maior responsável pelo levantamento de dados 

sobre aspectos sociais, demográficos, econômicos 

e geográficos. No que se refere ao saneamento, 

o IBGE é responsável pela elaboração da Pes-

quisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB). O 

Instituto realiza as maiores pesquisas domiciliares 

do país: o Censo Demográfico (CD) e a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Nes-

tas pesquisas são coletados dados sobre acesso 

a serviços de saneamento. Além destas pesquisas 

domiciliares, o tema do saneamento é um dos ob-

jetos de estudo da Pesquisa de Informações Bási-

cas Municipais (Munic). Estas pesquisas são apre-

sentadas nos próximos parágrafos.

2.2.1. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico

A Pesquisa Nacional sobre Saneamento Básico 

(PNSB) tem por objetivo realizar o diagnóstico 

das condições dos serviços que integram o sa-

neamento básico (abastecimento de água, esgo-

tamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e 

manejo de águas pluviais) em todos os municí-

pios do país. O primeiro levantamento foi reali-

zado em 1974, pelo Ministério da Saúde e pelo 

IBGE. Desde então, a pesquisa teve outras edi-

ções eventuais, sem periodicidade predefinida. 

A PNSB também passou por inúmeras reformu-

lações e ampliação dos temas abordados. Na 

publicação de 2000, por exemplo, a PNSB pas-

sou a incorporar informações sobre serviços de 

drenagem urbana. Na última edição disponível, 

de 2008, logo após a promulgação da Lei do Sa-

neamento (Lei n° 11.445/2007), o IBGE, em con-

vênio com o Ministério das Cidades, reformulou 

novamente a pesquisa contemplando aspectos re-

lacionados ao novo marco legal do setor. A linha 

do tempo da PNSB é apresentada na Figura 4.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE é uma entidade da administração pública federal, vinculada ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão, que possui quatro diretorias e dois outros órgãos centrais. Para que suas atividades possam cobrir todo o território nacional, o IBGE possui a rede na-
cional de pesquisa e disseminação, composta por: 27 Unidades Estaduais (26 nas capitais dos estados e 1 no Distrito Federal); 27 Supervisões de Documentação 
e Disseminação de Informações (26 nas capitais e 1 no Distrito Federal); 584 Agências de Coleta de dados nos principais municípios. Ver: https://www.ibge.gov.
br/institucional/o-ibge.html.

Figura 4: Linha do tempo da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB)

Fonte: IBGE. Elaboração: FGV CERI.1974
Primeiro levantamento sobre 
saneamento básico no Brasil 
[Ministério da Saúde e IBGE]

1977
Segunda edição 

[Ministério da Saúde e IBGE]

1989
Terceira edição – pesquisa 

reformulada 
[Ministério da Saúde e IBGE]

2000
Quarta edição - pesquisa 

reformulada e mais abrangente 
[Secretaria Especial de 

Desenvolvimento Urbano da 
Presidência da República (SEDU/PR), 

FUNASA, CAIXA e IBGE]

2008
Quinta edição – pesquisa 

reformulada e mais abrangente 
[Ministério das Cidades e IBGE]

FIGURA 4. LINHA DO TEMPO DA PESQUISA NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PNSB)

Fonte: IBGE. Elaboração: FGV CERI.
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O processo de obtenção dos dados da PNSB é 

realizado através de entrevistas pessoais com 

questionários em papel junto aos órgãos públi-

cos e às entidades privadas que constam no ca-

dastro de prestadores de serviços de saneamen-

to básico (prefeituras, companhias estaduais e/

ou municipais de saneamento básico, fundações, 

consórcios intermunicipais, empresas privadas de 

saneamento básico e associações comunitárias). 

Na edição de 2008, o levantamento abarcou os 

5.565 municípios existentes no ano-base da pes-

quisa. Ademais, dentre o conjunto de dados co-

letados pelo IBGE nessa pesquisa, pode-se citar 

alguns exemplos para cada uma das componen-

tes do saneamento, conforme mostra a Figura 5.

A PNSB é uma das pesquisas mais completas 

sobre o setor de saneamento no Brasil, toda-

via a ausência de periodicidade e padroniza-

ção da pesquisa ao longo dos anos dificulta seu 

uso como mecanismo efetivo de acompanhamen-

to da evolução do setor. Além disso, assim como 

o SNIS, esta pesquisa não inclui uma etapa de 

comprovação dos dados fornecidos no processo 

de coleta de informações. Dessa forma, também 

não dispõe de incentivos para garantir o correto 

fornecimento de dados. 

2.1.4 Censo Demográfico

O Censo Demográfico é uma pesquisa decenal, 

realizada desde 1872, que objetiva contar os 

habitantes do país e identificar o modo como 

vivem, em aspectos como a situação das habi-

tações, perfil socioeconômico e diversidade cul-

tural. A coleta das informações do Censo é fei-

ta através de entrevista presencial diretamente 

com o morador do domicílio, tanto na área ur-

bana como na rural. No último Censo, realizado 

Figura 5: Principais variáveis disponíveis na PNSB

Fonte: IBGE. Elaboração: FGV CERI.
» Tipologia da captação de água;
» Existência de proteção da captação;
» Aspectos do tratamento de água e do lodo gerado nesta etapa;
» Extensão da rede, número de economias ativas e com hidrômetro;
» Volume de água consumida e faturada;
» Informações comerciais e com relação a tarifa;
» Existência de ações de combate a perdas reais e aparentes de água.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

» Tipo e extensão das redes de esgotamento sanitário;
» Cobertura do serviço de esgotamento;
» Aspectos do tratamento do esgoto e do lodo gerado no seu tratamento.

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

» Volume do lixo coletado;
» Frequência da coleta e destino final do lixo;
» Informações sobre a coleta de resíduos sólidos especiais e coleta seletiva.

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

» Pontos de lançamentos e extensão das redes de drenagem urbana;
» Fatores agravantes de inundações, alagamentos e erosões nos municípios.

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

FIGURA 5. PRINCIPAIS VARIÁVEIS DISPONÍVEIS NA PNSB

Fonte: IBGE. Elaboração: FGV CERI.
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em 2010, pela primeira vez na história dos Cen-

sos no país, foi realizada coleta de dados tam-

bém por meio da Internet, através de questioná-

rio eletrônico auto preenchido. Assim, o Censo de 

2010 teve abrangência de 67,6 milhões de do-

micílios visitados nos 5.565 municípios brasileiros 

(total de municípios no ano).

No que tange aos serviços de saneamento, o 

grupo de variáveis do registro de domicílios re-

porta algumas informações relevantes ao setor 

(Figura 6). Tais dados permitem avaliar o quadro 

do acesso aos serviços de saneamento para to-

dos os municípios do país, seja para soluções em 

rede como para soluções individuais.

Figura 6: Dados sobre saneamento no Censo Demográfico

Fonte: IBGE. Elaboração: FGV CERI.

No entanto, não é possível, com base no Censo, 

ter um panorama do acesso adequado ao serviço 

de esgotamento sanitário, uma vez que não há di-

ferenciação entre o domicílio ter conexão à rede 

de esgoto e à rede de drenagem pluvial. Cabe 

lembrar que cada uma das duas redes citadas 

tem dimensões e destinos diferentes. O efluente 

recolhido pela rede coletora de esgoto é encami-

nhado à Estação de Tratamento de Esgoto, onde 

será tratado e devolvido a natureza. A água da 

chuva, coletada nas galerias de águas pluviais, é 

conduzida diretamente a rios, lagoas ou mares, 

sem nenhum tipo de tratamento.

2.1.5. Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD)

Após o Censo Demográfico, a PNAD é a princi-

pal pesquisa domiciliar do IBGE. Realizada des-

de 1967 em anos em que não há o Censo, ela 

tem periodicidade anual. Em 2014, foi fundida 

com a Pesquisa Mensal do Emprego (PME), cons-

tituindo-se assim na PNAD Contínua, com perio-

dicidade trimestral8. Em termos de metodologia, 

como o próprio nome revela, ela é realizada 

por meio de uma amostragem com seleção pro-

babilística de domicílios. São investigados mais 

A PNAD Contínua tem periodicidade trimestral para indicadores relacionados à força de trabalho e anual para os demais temas permanentes da pesquisa, inclu-
sive saneamento básico.

» Forma de abastecimento de água (rede de distribuição, poço ou nascente na propriedade, poço ou nascente fora da 
propriedade, carro pipa, água de chuva armazenada em cisterna, água de chuva armazenada de outra forma, rios, açudes, 
lagos e igarapés ou outro)

» Existência de água canalizada dentro do domicílio.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

» Existência de sanitário no domicílio;

» Tipo de esgotamento sanitário (rede de esgoto ou pluvial, fossa séptica, fossa rudimentar, vala, corpo hídrico ou outro).

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

» Destinação do lixo (coletado diretamente por serviço de limpeza, coletado em caçamba de serviço de limpeza, queimado, 
enterrado, jogado em terreno baldio, jogado em corpo hídrico ou outro destino).

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

FIGURA 6. DADOS SOBRE SANEAMENTO NO CENSO DEMOGRÁFICO

Fonte: IBGE. Elaboração: FGV CERI.
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de 211.000 domicílios distribuídos em cerca de 

3.500 municípios a cada 3 meses. Com relação 

a abrangência geográfica, são apresentados re-

sultados a nível nacional, por grandes regiões e 

por unidade da federação, além das 20 regiões 

metropolitanas que contêm capitais9, capitais e 

região integrada de desenvolvimento da gran-

de Teresina. No que tange aos serviços de sane-

amento básico, os dados coletados pela PNAD 

não são diferentes daqueles coletados pelo Cen-

so Demográfico (Figura 6), no entanto a PNAD 

permite um acompanhamento mais frequente, 

dado que é realizada com maior frequência.

2.1.6. Pesquisa de Informações 
Básicas Municipais (Munic)

A Munic é realizada anualmente com o obje-

tivo de levantar informações sobre a gestão e 

a estrutura de todos os municípios brasileiros. 

Os dados são coletados diretamente junto às 

prefeituras ou através dos diversos órgãos da 

administração municipal. O conjunto de dados 

acompanhado na Munic considera aspectos da 

gestão municipal, como, por exemplo, recursos 

humanos da administração pública municipal e 

articulação interinstitucional, indo até questões 

setoriais, tais como aquelas que envolvem as 

áreas de saneamento básico, educação e saú-

de. Contudo, não há padronização dos temas 

analisados a cada ano de realização da pes-

quisa, havendo inclusive mudança de perguntas 

sobre um mesmo tema de uma edição para a 

outra. A respeito do setor de saneamento, des-

tacam-se as edições dos anos de 2011, 2013 e 

2015 (Figura 7). 

Figura 7: Munic: Dados sobre saneamento

Fonte: IBGE. Elaboração: FGV CERI.

Contempla as regiões metropolitanas das seguintes capitais: Manaus, Belém, Macapá, São Luís, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, 
Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Vale do Rio Cuiabá, e Goiânia

9

» Órgão gestor; 

» Política, fundo e PMSB; 

» Regulação e fiscalização dos serviços; 

» Cobrança pela prestação dos serviços;

» Controle social e conselho municipal de saneamento; 

» Fiscalização da qualidade da água e legislação municipal e

» Coleta seletiva de lixo. 

MUNIC 2011

» Informações sobre o tema gestão de riscos e respostas a desastres - dados sobre enchentes e inundações, relacionado com o 
serviço de manejo de águas pluviais. 

» Instrumentos de planejamento - existência de PMSB para cada uma das componentes do saneamento. 

MUNIC 2013

» Informação sobre a realização de consórcio público na área de saneamento (intermunicipal, Estado ou União).

MUNIC 2015

FIGURA 7. MUNIC: DADOS SOBRE SANEAMENTO

Fonte: IBGE. Elaboração: FGV CERI.
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A Munic, assim como outras pesquisas, apresenta 

limitações relativas à periodicidade da publica-

ção e padronização das informações divulgadas 

em cada edição. 

2.3. Agência Nacional de Águas

A ANA é a agência reguladora vinculada ao Mi-

nistério do Meio Ambiente (MMA) que tem por 

competência regular o acesso e o uso dos recur-

sos hídricos de domínio da União e acompanhar 

a situação dos corpos hídricos do país, além de 

coordenar a implementação da Política Nacional 

de Recursos Hídricos (PNRH). Segundo a Lei das 

Águas (Lei n° 9.433/1997), que instituiu o PNRH, 

a gestão dos recursos hídricos deve considerar 

usos múltiplos das águas; no entanto, em caso de 

escassez hídrica, o uso prioritário é para abaste-

cimento humano ou dessedentação animal. 

Ainda que a gestão dos serviços de saneamen-

to seja dissociada da gestão dos recursos hídri-

cos, é indiscutível o alto grau de interdependên-

cia entre as duas áreas. A ANA tem a função 

de fornecer outorgas para a captação de água, 

insumo básico do serviço de abastecimento de 

água, além de outorgas para uso dos corpos hí-

dricos para a disposição final do esgoto. Desta 

forma, é competência da ANA criar os incentivos 

corretos para garantir a oferta de água na qua-

lidade e quantidade adequada para atender a 

população. Assim sendo, dois estudos foram ela-

borados pela ANA com o objetivo de fazer o 

diagnóstico da situação e orientar o desenvolvi-

mento de ações do setor de saneamento e recur-

sos hídricos: Atlas Brasil e Atlas Esgotos.

2.1.7. Atlas Brasil: Abastecimento 
Urbano de Água

Em 2010, a ANA divulgou o Atlas Brasil, um es-

tudo cuja finalidade é avaliar e propor ações 

para garantir a oferta de água nas áreas urba-

nas brasileiras até 2025. A principal motivação 

para a realização do Atlas Brasil, assim como 

dos estudos que o precederam, foi avaliar a si-

tuação de escassez hídrica que o país enfren-

ta(va). Esse estudo teve início em 2005, com o 

desenvolvimento de trabalhos com este mesmo 

objetivo para a Região Nordeste, Região Sul e 

Regiões Metropolitanas do país (Figura 8). 

Figura 8: Histórico do Atlas Brasil

Fonte: ANA. Elaboração: FGV CERI.

FIGURA 8. HISTÓRICO DO ATLAS BRASIL

Fonte: ANA. Elaboração: FGV CERI.

• Atlas Nordeste
Abrangência: 1.384 sedes urbanas

• Atlas Nordeste
(outras edições)
Abrangência: 1.892 municípios

• Atlas Regiões Metropolitanas
Abrangência: 430 municípios (94 
milhões de hab. – 60% da pop. 
urbana do país)

• Atlas Sul
Abrangência: 789 municípios 
(13.5 milhões de hab.)

• Atlas Brasil
(revisão e atualização dos dados 
dos Atlas Anteriores)

• Abrangência: 5.565 municípios 
(totalidade no ano)

[2005|2006] [2007|2009] [2010]
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O Atlas Brasil é resultado de um processo de in-

terações com os estados e municípios, além de 

entidades responsáveis pelos setores de recursos 

hídricos e saneamento dos três níveis da federa-

ção, como prestadores de serviços de saneamen-

to, comitês e agências de bacias hidrográficas e 

o Ministério das Cidades. Como ilustra a Figu-

Sistemas produtores de água limitam-se as etapas de captação, tratamento e adução de água, ou seja, não é incluída a etapa de distribuição de água potável.10

ra 9, a elaboração da pesquisa percorre quatro 

etapas e se apoia em alguns estudos, tais como:  

demanda hídrica, estudo de hidrologia e hidro-

geologia, avaliação dos mananciais e dos siste-

mas produtores de água10, estimativa de investi-

mento e modelagem institucional. 

Figura 9: Etapas de Elaboração do Atlas Brasil

Fonte e elaboração: ANA, Atlas Brasil.

FIGURA 9. ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO ATLAS BRASIL

Fonte: ANA, Atlas Brasil. Elaboração: FGV CERI.
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Cabe destacar que o Atlas Brasil representa 

mais que um diagnóstico da situação do abas-

tecimento de água e da disponibilidade hídrica 

no país. O levantamento feito pela ANA permi-

te detalhar a situação dos sistemas produtores 

de água existentes no ano de referência, distri-

buídos em todos os 5.565 municípios brasileiros. 

Além disso, o Atlas analisa a disponibilidade hí-

drica e avalia o balanço entre oferta e deman-

da de água nas bacias hidrográficas brasilei-

ras. Com base nisso, propõe alternativas técnicas 

para garantir o abastecimento de água para a 

população urbana. Dentre as soluções propostas 

no Atlas, destacam-se: (i) ampliação do sistema 

produtor existente; (ii) implantação de nova uni-

dade de produção de água; (iii) definição de 

novo manancial superficial ou subterrâneo e im-

plantação de novo sistema e (iv) conexão com 

sistema integrado. 

Os resultados deste estudo são disponibilizados 

no site da ANA com informações por município. 

As principais informações contidas no Atlas são 

apresentadas na Figura 10.

O Atlas Brasil é um estudo de grande potencial 

para a promoção de uma política de saneamen-

to mais integrada. Contudo, por ser um estudo de 

planejamento e não uma pesquisa, apresenta li-

mitações relativas à periodicidade da publicação, 

previsibilidade de novas edições e acompanha-

mento da implementação das soluções propostas. 

2.1.8. Atlas Esgotos: Despoluição 
de Bacias Hidrográficas

Em outubro de 2017, a ANA em parceria com 

a SNSA/MCidades, disponibilizou uma base de 

dados sobre esgotamento sanitário, o Atlas Es-

gotos, visando dar continuidade à discussão so-

bre a interface entre gestão de recursos hídri-

cos e saneamento básico. O Atlas Esgotos é uma 

iniciativa inédita no que se refere a uma abor-

dagem integrada de avaliação dos serviços de 

esgotamento sanitário. O processo de desenvol-

vimento da pesquisa passou por quatro fases 

como ilustra a Figura 11 e, como parte do plano 

metodológico, foram consultados dados primá-

rios e dados secundários mediante estratificação 

dos municípios em dois grupos, conforme apre-

sentado na Figura 12.

Figura 10: Principais dados do Atlas Brasil

 Fonte: ANA. Elaboração: FGV CERI.

FIGURA 10. PRINCIPAIS DADOS DO ATLAS BRASIL

» Demanda média de água para abastecimento urbano

» Disponibilidade hídrica das regiões hidrográficas

» Mapeamento dos mananciais superficiais e subterrâneos 

» Mapeamento dos tipos de sistemas produtores de água 
(isolado ou integrado)

» Informações sobre os prestadores de serviços de 
saneamento

» Avaliação e encaminhamento relativos a necessidade
de investimento por tipo de intervenção (conexão ao
sistema integrado, ampliação e/ou adequação de
sistemas existentes, ou construção de um novo sistema)
e por tipo de prestador de serviços de abastecimento
de água.

DIAGNÓSTICO SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES,                  
ANÁLISE E ENCAMINHAMENTOS

Fonte: ANA. Elaboração: FGV CERI.
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Figura 11: Etapas de Elaboração do Atlas Esgoto

Fonte e elaboração: ANA, Atlas Esgoto.

Além de apresentar o diagnóstico atual do se-

tor nas áreas urbanas de todos os 5.570 municí-

pios brasileiros com ano-base de 2013, o Atlas 

quantifica e qualifica a capacidade dos corpos 

hídricos em assimilar a carga de poluição previs-

Figura 12: Estratificação dos municípios no Atlas Esgotos

Fonte: ANA. Elaboração: FGV CERI.

O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água, é um instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 
9.433/1997) que tem por objetivo classificar os corpos d’água para garantir a qualidade necessária da água para o seu uso preponderante.

ta para um horizonte de 20 anos (2035) e apre-

senta propostas e investimentos necessários para 

solucionar o problema do déficit de esgotamento 

visando alcançar a qualidade de água deter-

minada no enquadramento de corpos hídricos11.

11

FIGURA 11. ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO ATLAS ESGOTO

Fonte: ANA, Atlas Esgoto. Elaboração: FGV CERI.
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Caracterização dos sistemas de coleta e 
tratamento de esgotos

Estimativa de cargas e identificação de 
corpos receptores

Definição dos déficits em esgotamento 
sanitário

Avaliação do impacto dos esgotos urbanos 
nos corpos receptores

Avaliação e definição do tratamento 
requerido

Estimativa de investimentos em coleta e 
tratamento de esgotos

Avaliação institucional da prestação dos 
serviços de saneamento

Diretrizes e orientação dos investimentos

» Fontes das informações: dados primários por meio de visitas de campo e reuniões técnicas.

GRUPO 1

FIGURA 12. ESTRATIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO ATLAS ESGOTOS

Fonte: ANA. Elaboração: FGV CERI.

MUNICÍPIOS COM PRESTADOR DE SERVIÇO INSTITUCIONALIZADO (COMPANHIAS ESTADUAIS, AUTARQUIAS MUNICIPAIS E 
CONCESSIONÁRIAS PRIVADAS) E MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO URBANA SUPERIOR A 50 MIL HABITANTES.

» Fontes das informações: dados secundários (SNIS, Censo Demográfico, PNSB e PNAD).

GRUPO 2

MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO INFERIOR A 50 MIL HABITANTES.
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O Atlas Esgotos, assim como o Atlas Brasil, dá um 

passo além das demais bases que limitam suas 

informações no diagnóstico do setor de sanea-

mento de forma isolada. Sendo assim, o estudo 

faz uma abordagem a nível de bacia hidrográ-

fica (unidade territorial de gestão de recursos 

hídricos, de acordo com a Lei nº 9.433/97), o 

que permite apontar soluções de tratamento de 

esgotos com suporte no diagnóstico sobre a efi-

ciência mínima de remoção de carga poluidora 

dos esgotos e na capacidade do corpo hídrico 

receptor de assimilar a carga poluidora dos sis-

temas de esgotamento sanitários, com vistas a 

manter a qualidade da água de acordo com seu 

enquadramento (Figura 13).

Assim sendo, as alternativas de soluções indica-

das e caracterizadas no Altas Esgoto são quatro: 

(i) tratamento convencional – remoção de 60% a 

80% da carga poluidora; (ii) tratamento avan-

çado – remoção maior que 80% da carga polui-

dora; (iii) solução para o semiárido – considera 

possibilidades de reuso do esgoto tratado; (iv) 

solução conjunta entre os municípios da mesma 

bacia hidrográfica; e (v) solução complementar 

– considera solução adicional, como selecionar 

novo corpo receptor ou alterar o enquadramen-

to do corpo receptor utilizado.

Figura 13: Principais dados do Atlas Esgoto

Fonte: ANA. Elaboração: FGV CERI.

FIGURA 13. PRINCIPAIS DADOS DO ATLAS ESGOTO

» Carga gerada de esgotos urbanos (esgoto sanitário 
gerado medido em DBO);

» Índices de cobertura em termos de coleta e tratamento 
de esgotos nas áreas urbanas;

» Mapeamento dos principais processos de tratamento;

» Levantamento da eficiência de remoção de DBO das 
estações de tratamento (medida de eficiência do 
tratamento de esgoto);

» Balanço de carga orgânica gerada (coletada, tratada e 
remanescente);

» Identificação dos trechos em desconformidades com a 
classe de enquadramento determinada;

» Capacidade de diluição dos corpos receptores em 
função das classes de enquadramento.

» Avaliação e encaminhamento relativos a necessidade de
investimento por nível de complexidade do tratamento
de esgoto (convencional, avançado, semiárido, solução
conjunta ou complementar) e por soluções de coleta de
esgoto (Construção e manutenção de fossas sépticas
e/ou Reposição de redes coletoras antigas ou subs-
tituição de sistemas coletores mistos).

DIAGNÓSTICO SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES,                  
ANÁLISE E ENCAMINHAMENTOS

Fonte: ANA. Elaboração: FGV CERI.
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2.4. Ministério do 
Desenvolvimento Social

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) é 

o órgão da alta administração federal respon-

sável pelas políticas nacionais de distribuição de 

renda e combate à pobreza. Por conta disto, o 

MDS tem a responsabilidade de coletar e arma-

zenar dados sobre os cidadãos em situação de 

vulnerabilidade, que recebem ou são elegíveis 

a serem beneficiários de alguns programas de 

governo, como, por exemplo, o Bolsa Família. A 

base de dados utilizada neste programa é o Ca-

dastro Único para Programas Sociais do Gover-

no Federal (CadUnico), que contém dados sobre 

as pessoas e sobre os domicílios em que elas vi-

vem. O MDS, através da Secretaria Nacional de 

Renda de Cidadania (Senarc), é o gestor dessa 

base de dados a nível federal. O CadUnico é 

detalhado nos próximos parágrafos.

2.1.9. Cadastro Único

O CadUnico, criado em outubro de 2001, é um 

instrumento de coleta, armazenamento e gestão 

de dados que tem como objetivo identificar to-

das as famílias de baixa renda12 existentes no 

país para fins de inclusão em programas de as-

sistência social e redistribuição de renda. O ca-

dastramento das famílias é feito pelos municípios 

e os cadastros são processados pela Caixa Eco-

nômica Federal, que é responsável por manter o 

Sistema de Cadastro Único e por atribuir um nú-

mero de identificação a cada família - o Número 

de Identificação Social (NIS). A coleta de dados 

é feita por meio de visitas domiciliares e apli-

cação de questionário, no qual o informante é o 

responsável pela unidade familiar, devendo ele 

ser um membro da família e morador do domicí-

lio, com idade mínima de 16 anos.

São cadastrados dados sobre as características 

do domicílio do informante, composição da sua 

família, rendimentos, despesas e escolaridade dos 

familiares, entre outros. Em especial, no que tange 

aos serviços de saneamento, a Figura 14 apre-

senta as variáveis coletadas. A estrutura destas 

perguntas é semelhante a encontrada no Censo 

Demográfico do IBGE (Figura 6). Os dados dos 

anos de 2012 a 2016 foram disponibilizados re-

centemente na página do MDS na Internet. 

Figura 14: Principais variáveis do CadUnico sobre saneamento

 Fonte: MDS. Elaboração: FGV CERI.

Renda mensal igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa ou renda familiar mensal de até três salários mínimos.12

» Forma de abastecimento de água (rede geral de distribuição, poço ou nascente, cisterna, outro);

» Presença de água encanada no domicílio

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

» Existência de banheiro no domicílio;

» Tipo de escoamento sanitário (rede coletora de esgoto ou pluvial, fossa séptica, fossa rudimentar, vala a céu aberto, direto 
para rio/lago/mar, outro).

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

» Forma de coleta do lixo (coletado diretamente, coletado indiretamente, queimado ou enterrado na propriedade, jogado em 
terreno baldio ou logradouro, jogado em rio ou mar, outro).

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

FIGURA 14. PRINCIPAIS VARIÁVEIS DO CADUNICO SOBRE SANEAMENTO

Fonte: MDS. Elaboração: FGV CERI.
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Como o CadUnico abrange apenas uma parcela 

da população, ele não é capaz de dar um pano-

rama do acesso ao serviço de saneamento nacio-

nal. Entretanto, o sistema é de grande relevância 

para fornecer informações detalhadas da popu-

lação em situação de vulnerabilidade no país, 

que em geral tem mais dificuldade em ter acesso 

aos serviços de saneamento básico.

Complementariedades e 
inconsistências: como combinar 
informações de diferentes fontes3

Como visto na seção anterior, existem diversas 

bases com informações sobre o setor de sanea-

mento. Embora tratem do mesmo objeto, sanea-

mento básico, e, em alguns casos, coletam infor-

mações semelhantes, as bases diferem em alguns 

aspectos, que vão desde a periodicidade e fon-

tes dos dados (diferentes órgãos são responsá-

veis pelas bases), até a forma com que os dados 

são coletados, seja pelo informante, seja pela 

abrangência ou abordagem. Apesar disso, todas 

as bases fornecem informações relevantes para 

a tomada de decisão de alocação de recursos e 

investimentos. Nesse contexto, faz-se necessário 

discutir a aplicabilidade dessas bases. Esta se-

ção analisa diferentes e possíveis propósitos de 

utilização das bases.

Além de verificar a aplicabilidade das bases de 

dados, é de suma importância que as informa-

ções apresentadas sejam consistentes para que 

seja possível subsidiar de forma adequada a to-

mada de decisão. Tendo isto em mente, esta se-

ção também se propõe a analisar criticamente 

a consistência das informações apresentadas nas 

bases de dados através de testes estatísticos de 

variáveis selecionadas do SNIS.

3.1. Aplicabilidade das 
bases de dados

Como o foco deste documento é a análise dos 

dados referentes a prestação do serviço de es-

gotamento sanitário, a Tabela 2 resume as prin-

cipais características de cada uma das bases re-

lacionadas a este tema.
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Tabela 2: Resumo das principais características das bases de dados

Fonte e elaboração: FGV CERI.

O SNIS, por ser uma pesquisa realizada anual-

mente, tem capacidade de subsidiar o acompa-

nhamento da ampliação dos serviços de sane-

amento. Além disso, com base nas informações 

coletadas sobre aspectos operacionais e finan-

ceiros, ainda é possível avaliar o desempenho 

dos prestadores e comparar a eficiência entre 

seus diferentes tipos, tanto com relação à natu-

reza jurídica quanto à abrangência. O SNIS ain-

da é uma base de dados que pode ser utilizada 

na formulação de políticas de saneamento a ní-

vel municipal, estadual ou nacional. No entanto, 

é necessário levar em consideração as fragilida-

des dessa base. Como ressaltado na seção an-

terior, há algumas dúvidas a respeito do grau 

de confiabilidade das informações fornecidas 

ao SNIS, uma vez que as informações são pres-

tadas pelos próprios prestadores de serviço e 

que não há nenhum mecanismo de incentivo claro 

para o correto preenchimento do formulário ou 

de auditoria e validação dos dados. Ressalte-

-se que recentemente o Ministério das Cidades 

e a Associação Brasileira de Agências de Regu-

lação (ABAR) iniciaram o Projeto Acertar13, que 

tem como objetivo aprimorar o SNIS.

Já o Censo e a PNAD têm um foco diferente do 

SNIS. Essas pesquisas são voltadas para o diag-

Ver: http://abar.org.br/projeto-acertar/13

TABELA 2. RESUMO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS BASES DE DADOS

Fonte e elaboração: FGV CERI.

Pesquisa
Órgão 

responsável 
pela pesquisa

Periodicidade
Última 

publicação
Fonte das informações

SNIS
SNSA/ 

MCidades
Anual 2015

Autodeclarado pelos prestadores do serviço de
saneamento.

Censo 
Demográfico

IBGE Decenal 2010 Entrevista presencial com a população.

PNAD IBGE Anual 2015
Pessoa moradora ou não moradora do domi-
cílio, considerada apta a prestar informação.

PNSB IBGE Eventual 2008
Órgãos públicos e entidades privadas que cons-
tam no cadastro de prestadores de serviços de
saneamento básico.

Atlas Esgotos: 
Despoluição de 
Bacias 
Hidrográficas

ANA e 
MCidades

Sem 
informação

2017

As informações de 3.005 municípios foram
coletadas através de reuniões e visitas técnicas
com os prestadores de serviço e os outros 2.565
por dados secundários (SNIS 2013, CD 2010,
PNSB 2000 e 2008 e PNAD 2001 e 2011).

Cadastro Único 
dos Programas 
Sociais – CadUnico

MDS Anual 2016

Informações fornecidas pelo responsável pela
unidade familiar (um dos membros da família
e morador do domicílio, com idade mínima de
16 anos).
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nóstico da situação da população, domicílios e 

municípios de uma maneira holística, visando co-

nhecer o acesso a cidadania da população. Com 

isso, fornecem informações sobre o panorama 

do acesso ao serviço, o que permite auxiliar na 

priorização de políticas sociais.

Com uma abordagem diferente, a base do PNSB 

foi elaborada pontualmente ao longo do tempo, 

visando apresentar o diagnóstico do saneamento 

em determinados momentos. Essa pesquisa carac-

teriza o cenário da infraestrutura de esgotamento 

sanitário instalada, contemplando toda a cadeia 

do serviço, ou seja, desde a coleta e transporte 

do esgoto gerado até o tratamento e destinação 

final do esgoto tratado e dos resíduos gerados 

devido ao seu tratamento (lodo). Quando reali-

zada, a pesquisa fornece ricas informações para 

a elaboração de políticas de saneamento. Ape-

sar disso, a falta de periodicidade de realização 

dessa pesquisa traz limitações para que seja fei-

to o acompanhamento da política de saneamento. 

Vale citar, neste momento, que o atual instrumento 

de planejamento nacional do setor, o Plano Na-

cional de Saneamento Básico (Plansab), define in-

dicadores para acompanhar suas metas de curto, 

médio e longo prazo, respectivamente nos anos 

de 2018, 2023 e 2033. Com relação à compo-

nente de esgotamento sanitário, os indicadores 

são acompanhados com base em informações do 

Censo e da PNSB. Como apresentado no item so-

bre Base de Dados (2.1.3 e 2.1.4), o Censo é re-

alizado a cada 10 anos e a PNSB eventualmen-

te. Portanto, o próximo Censo será realizado em 

2020, não sendo possível, assim, o acompanha-

mento do Plansab na data determinada no pró-

prio plano. Já com relação à PNSB, espera-se que 

ela seja realizada novamente em 2018.

Como o déficit de esgotamento sanitário impacta 

a qualidade dos recursos hídricos, espera-se que 

políticas de saneamento básico e recursos hídricos 

sejam pensadas em conjunto e de maneira con-

vergente. Dessa forma, o Atlas Esgoto, por apre-

sentar o retrato atual do serviço de esgotamento 

sanitário no país e ainda apresentar o panorama 

da situação dos recursos hídricos frente ao déficit 

desse serviço, é uma rica base de dados para al-

cançar a convergência das duas políticas.

Por fim, o CadUnico, assim como o Censo e a 

PNAD, não tem como objetivo principal a avalia-

ção da situação de saneamento. Este sistema de 

informação tem como foco a identificação da po-

pulação de baixa renda e em qual situação vi-

vem, portanto, o saneamento é avaliado de ma-

neira indireta. Como essa base é focada em um 

extrato social, famílias de baixa renda, as infor-

mações disponibilizadas por este sistema permi-

tem a formulação e priorização de políticas de 

saneamento para esta parcela da população.



M
ED

IN
D

O
 O

 S
A

N
EA

M
EN

TO
24

Figura 15: Resumo das principais vantagens das bases de dados

Fonte e elaboração: FGV CERI.

ES005 - volume de esgoto coletado;

ES006 - volume de esgotos tratado;

ES026 - população urbana atendida com es-

gotamento sanitário.

Foram realizadas duas análises estatísticas de 

consistência. A primeira foi a avaliação de da-

dos faltantes, ou seja, se a variável analisada 

não foi respondida. Já a segunda foi a análise 

de Benford (Benford, 1938) a fim de verificar 

se os dados informados seguiam uma distribui-

ção caracterizada como “não natural”, ou seja, 

se os dados foram gerados por algum proces-

so artifical, por exemplo, “inventados” ao invés 

de mensurados de fato. Pela análise de Benford 

também é possível verificar se os dados possuem 

algum tipo de erro sistemático, como, por exem-

plo, se foram gerados por algum processo de ar-

redondamento.

3.2. Análise crítica dos 
dados: o caso do SNIS

Conforme apontado nas seções anteriores, em-
bora existam diferentes bases de dados sobre 
saneamento no Brasil, elas devem ser examina-
das criticamente antes de serem usadas para 
subsidiar conclusões e tomada de decisão. Com 
o objetivo de ilustrar a importância desta aná-
lise crítica, foi realizada a análise de consistên-
cia dos dados apresentados pelo SNIS, por este 
ser a principal base de dados nacional do setor. 
Com isso, esta seção dedica-se a apresentar uma 
breve análise estatística sobre a “naturalidade” 
de três variáveis selecionadas. 

Foi utilizada a base desagregada do SNIS 
2015, ou seja, informações referentes aos mu-
nicípios. Neste ano, 3.799 municípios (68,2% do 
total) foram representados na pesquisa referen-
te ao serviço de esgotamento sanitário, foco des-

te estudo. As variáveis selecionadas foram:

FIGURA 15. RESUMO DAS PRINCIPAIS VANTAGENS DAS BASES DE DADOS

Fonte e elaboração: FGV CERI.

SNIS

» Acompanhamento  regular da ampliação dos serviços de saneamento;

» Permite avaliação de desempenho dos diferentes tipos de prestadores; e

» Pode auxiliar na formulação de política de saneamento municipal, estadual e/ou nacional.

CENSO DEMOGRÁFICO E PNAD

» Panorama do acesso ao serviço que pode ajudar na priorização de políticas sociais; e

» Acompanhamento das metas do Plansab, através de indicadores baseados em informações destas pesquisas.

PNSB

» Diagnóstico da infraestrutura instalada que contempla toda a cadeia do serviço de esgotamento sanitário;

» Acompanhamento das metas do Plansab, através de indicadores baseados em informações desta pesquisa; e

» Formulação de política de saneamento municipal, estadual e/ou nacional.

ATLAS ESGOTOS

» Diagnóstico do atendimento de coleta e tratamento de esgoto e da qualidade dos recursos hídricos frente ao déficit de serviço
de esgotamento sanitário; e

» Formulação de Política de Saneamento convergente coma Política de Recursos Hídricos .

CADUNICO

» Permite estudar especificamente a situação do saneamento das famílias de baixa renda;

» Pode auxiliar na formulação de política de saneamento para a população em situação de vulnerabilidade no país.
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BOX 1. DISTRIBUIÇÃO DE BENFORD14 

A distribuição de Benford é conhecida como a distribuição dos primeiros dígitos significativos de núme-

ros gerados em casos reais (ou naturais). Varian (1972) propôs que esta distribuição fosse usada para 

realizar testes estatísticos sobre a “naturalidade” de previsões econômicas. Posteriormente, o seu uso 

foi proposto por Nigrini (1996) como uma ferramenta de análise de auditoria de dados. Esta abor-

dagem foi consolidada por uma série de publicações como uma metodologia válida para avaliar um 

conjunto de dados em buscas de indícios de imperfeições, geradas intencionalmente ou não. 

A análise de Benford é realizada usando-se apenas um conjunto dos primeiros dígitos significativos dos 

valores sob avaliação. Em geral, o primeiro, o segundo ou os dois primeiros dígitos são utilizados. Por 

conta disto, observações iguais a zero ou não informadas são descartadas antes da realização dos 

testes estatísticos.

Vários testes estatísticos podem ser realizados para avaliar a conformidade à distribuição de Benford. 

Neste documento foi realizado o teste de Qui-Quadrado, com decisões tomadas usando-se p-valor ao 

nível de significância de 5%. Em resumo, caso o valor observado do p-valor do teste seja menor que 

determinado nível de significância – neste caso, 5% -, pode-se inferir que o conjunto de dados ana-

lisados apresenta evidência de terem sido gerados por um processo “não natural” (NIGRINI, 2012).

Com relação à falta de resposta (ou missing 

data) para cada uma das três variáveis analisa-

das, verifica-se que 57,4% dos dados de cada 

uma das três variáveis não estão respondidos. 

Isto evidencia que o conjunto de dados do SNIS 

deve passar por aprimoramentos e maior fisca-

lização para que todos os dados desejados se-

jam, de fato, obtidos.

Já com relação à “naturalidade” dos dados re-

portados, foram analisadas, primeiramente, duas 

distribuições: do primeiro dígito significativo e do 

conjunto dos dois primeiros dígitos significativos 

de cada uma das três variáveis selecionadas (Ta-

bela 3). Para o primeiro caso, a hipótese de que 

a distribuição do dígito inicial é a distribuição de 

Benford não pode ser rejeitada para nenhuma 

das três variáveis analisadas (p-valor maior que 

5% nos três testes). Intuitivamente, nota-se pela 

Figura 16 que todas as distribuições das variá-

veis analisadas (barras em tons de azul) são mui-

to parecidas com a distribuição teórica de Ben-

ford (barras verdes).

O site http://benfordonline.net/list/chronological possui uma vasta lista de publicações sobre a distribuição de Benford.14
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Tabela 3: Estatísticas de teste e p-valores dos testes para a distribuição de Benford para o primeiro dí-

gito e para os dois primeiros dígitos

 

Fonte e elaboração: FGV CERI.

Figura 16: Distribuição do primeiro dígito teórica e observada nas três variáveis consideradas

Fonte e elaboração: FGV CERI.

Contudo, a análise da distribuição do conjunto 

dos dois primeiros dígitos significativos de cada 

uma das variáveis indica que a hipótese de 

que as distribuições são de Benford foi rejeita-

da para a variável volume de esgoto coletado 

(ES005), e não rejeitada para as demais (Tabe-

la 3). Assim, pode-se inferir que há evidências, 

ao nível de significância de 5%, que a variável 

ES005 tenha sido gerada por algum processo 

“não natural”.

Com o objetivo de assegurar o diagnóstico apon-

tado no parágrafo anterior, foi realizado, adi-

cionalmente, o teste para o segundo dígito isola-

damente (Tabela 4). Com base no teste, pode-se 

assumir que os conjuntos de dados das variáveis 

volume de esgoto coletado (ES005) e popula-

ção urbana atendida com esgotamento sanitário 

(ES026) apresentam evidência de “não naturali-

dade”, ao nível de significância de 5% (p-valor 

menor que 5%). A Figura 17 apresenta a distri-

buição teórica e observada do segundo dígito 

das três variáveis analisadas. Observa-se que a 

variável ES005, que tem o maior desvio em re-

lação à distribuição teórica, apresenta frequên-

cias excessivas para os dígitos 0 e 5, o que pode 

significar que os dados apresentados para esta 

variável passaram por algum procedimento “não 

natural”, como o arredondamento, por exemplo.

TABELA 3. ESTATÍSTICAS DE TESTE E P-VALORES DOS TESTES PARA A DISTRIBUIÇÃO DE BENFORD
PARA O PRIMEIRO DÍGITO E PARA OS DOIS PRIMEIROS DÍGITOS

Fonte e elaboração: FGV CERI.

Testes para a distribuição de Benford para o primeiro 
dígito

Testes para a distribuição de Benford para os dois 
primeiros dígitos

Variável Estatística χ2(8) P-valor # observações Estatística χ2(8) P-valor # observações

ES005 9,948 0,269 2334 145,260 0,000 2049

ES006 7,802 0,453 1718 108,940 0,074 1619

ES026 2,675 0,953 2313 100,280 0,194 2314

FIGURA 16. DISTRIBUIÇÃO DO PRIMEIRO DÍGITO TEÓRICA E OBSERVADA NAS TRÊS VARIÁVEIS 
CONSIDERADAS

Fonte e elaboração: FGV CERI.
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Tabela 4: Estatísticas de teste e p-valores dos testes para a distribuição de Benford para o segundo dí-

gito

Fonte e elaboração: FGV CERI.

Figura 17: Distribuição do 2º dígito teórica e observada nas três variáveis consideradas

Fonte e elaboração: FGV CERI.

Portanto, esta breve análise crítica das três variáveis selecionadas foi capaz de encontrar evidências de 

que alguns dados podem estar sujeitos a imperfeições. Isto reforça a necessidade de aprimoramento do 

SNIS, para garantir que todas as informações sejam fornecidas e que estas sejam confiáveis.

TABELA 4. ESTATÍSTICAS DE TESTE E P-VALORES DOS TESTES PARA A DISTRIBUIÇÃO DE BENFORD
PARA O SEGUNDO DÍGITO

Fonte e elaboração: FGV CERI.

Testes para a distribuição de Benford para o segundo dígito

Variável Estatística χ2(99) P-valor # observações

ES005 67,372 0,000 2334

ES006 8,173 0,517 1718

ES026 20,706 0,014 2314

FIGURA 17. DISTRIBUIÇÃO DO SEGUNDO DÍGITO TEÓRICA E OBSERVADA NAS TRÊS VARIÁVEIS 
CONSIDERADAS

Fonte e elaboração: FGV CERI.
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Caso do serviço de 
esgotamento sanitário4

4.1. Acesso à coleta de esgoto

As bases de dados que fornecem informações 

a respeito do acesso a coleta de esgoto são o 

SNIS, o Censo Demográfico, a PNAD, a PNSB, o 

Atlas Esgotos e o CadUnico. Este último, no entan-

to, não é comparável com as demais bases uma 

vez que apresenta dados de um extrato espe-

cífico da população (famílias de baixa renda). 

Os dados mais recentes sobre o acesso a cole-

ta de esgoto são referentes ao ano de 2015, 

provenientes de duas bases de dados: SNIS e 

PNAD. Ambas pesquisas calculam este indicador 

como a razão entre a população urbana atendi-

da por rede de esgotamento sanitário e a popu-

lação urbana total. Contudo, as informações do 

SNIS são preenchidas pela prestadora do servi-

ço, enquanto as da PNAD são informadas pelos 

moradores de domicílios particulares permanen-

tes15. Visando comparar os resultados das duas 

pesquisas, a Figura 18 apresenta o resultado do 

acesso ao serviço de coleta de esgoto a nível 

estadual por esta ser a menor abrangência em 

comum entre elas.

De modo geral, o indicador de acesso a coleta 

de esgoto da PNAD 2015 apresenta um panora-

ma mais otimista quando comparado com o SNIS 

2015 (Figura 18). Uma possível justificativa para 

essa diferença pode ser o fato de que a PNAD 

considera o acesso a coleta de esgoto por rede 

tanto a conexão à rede de esgoto quanto a co-

nexão à rede de drenagem pluvial. A conexão à 

rede de drenagem pluvial para despejo de es-

goto é prática bastante comum no país, sem que 

o usuário respondente da PNAD tenha necessa-

riamente consciência disto. Além disso, a percep-

ção dos informantes da PNAD também pode ser 

uma justificativa dessa diferença, uma vez que 

eles podem não saber de fato o tipo de esgota-

mento sanitário do domicílio. Por outro lado, em 

tese, só são contabilizados pelo SNIS os usuários 

efetivamente atendidos pela rede de esgoto do 

prestador. 

Domicílios particulares permanentes, de acordo com o IBGE, é aquele domicílio construído para fim residencial (casa, apartamento e cômodo)15
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Figura 18: Acesso urbano à coleta de esgoto – 

Comparação Estadual com ano-base 2015

Fonte: SNIS 2015 e PNAD 2015. Elaboração: 

FGV CERI.

periores ao do SNIS e do Atlas (Figura 19). Já 

com relação aos dados do SNIS e Atlas, obser-

va-se que em 17 das 27 unidades federativas 

(UFs) há diferença maior que 5 pontos percen-

tuais (p.p.) entre os indicadores e, em 16 desses 

casos, o Atlas apresenta resultados superiores ao 

do SNIS. Nas 10 UFs em que a diferença entre 

os resultados é menor ou igual a 5 p.p. pode-se 

considera-la não relevante. Os dados apresen-

tados nas duas bases (SNIS e Atlas) apresentam 

exatamente o mesmo valor apenas no Distrito 

Federal.

A fim de comparar o SNIS e a PNAD com os da-

dos apresentados no Atlas Esgotos, considerou-se 

as informações do ano-base 2013. Vale pontuar 

que embora os dados divulgados tenham sido 

calculados a partir de metodologias distintas, 

ambos visam expressar a parcela de população 

urbana atendida pela coleta de esgoto, sendo, 

portanto, passíveis de comparação. 

Assim como na análise anterior, ao avaliar os 

dados de acesso a coleta de esgotos verifica-se 

que a PNAD, no geral, apresenta resultados su-

 

   

 

  

 

 

 

   

 

   

       

  

FIGURA 18. ACESSO URBANO À COLETA DE ESGOTO – COMPARAÇÃO ESTADUAL COM ANO-BASE 2015
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Fonte: SNIS 2015 e PNAD 2015. Elaboração: FGV CERI.
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Figura 19: Acesso urbano à coleta de esgoto – Comparação Estadual com ano-base 2013

Fontes: SNIS 2013, PNAD 2013 e Atlas Esgotos. Elaboração: FGV CERI.

Como o serviço de saneamento é definido como 

sendo de interesse local e o Atlas e o SNIS dis-

ponibilizam informações por município, a análi-

se a nível municipal também é relevante para o 

estudo. Tendo como referência as capitais brasi-

leiras, é possível comparar os resultados entre o 

Atlas16 e o SNIS. A Figura 20 apresenta os re-

sultados.

O índice de acesso urbano à coleta de esgotos do Atlas foi obtido somando-se os índices de atendimento com coleta e sem tratamento e com coleta e com trata-
mento, segundo os dados disponibilizados por município no endereço eletrônico do Atlas Esgotos.

16

FIGURA 19. ACESSO URBANO À COLETA DE ESGOTO – COMPARAÇÃO ESTADUAL COM ANO-BASE 2013
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Fontes: SNIS 2013, PNAD 2013 e Atlas Esgotos. Elaboração: FGV CERI.
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Figura 20: Acesso urbano à coleta de esgoto – Comparação entre as capitais com ano-base 2013

Fontes: SNIS 2013 e Atlas Esgotos. Elaboração: FGV CERI.

Pode-se observar que em 11 das 27 capitais 

não há diferença relevante entre os resultados 

(+/- 5 p.p.). Inclusive, em dois casos, Brasília/DF 

e Teresina/PI, as bases apresentaram o mesmo 

resultado. Entretanto, nas outras 16 capitais em 

que se apresenta diferença notável, esta varia 

entre -51 e 8 p.p.. 

Considerando que as informações do Atlas para 

todas as capitais foram coletadas através de 

levantamento de dados primários e o SNIS re-

porta informações declaradas pelos prestadores 

sem passar por nenhuma auditoria, teoricamente 

o esperado era que os dados do SNIS pudessem 

ser superestimados pelos prestadores de serviço. 

No entanto, em 11 capitais os indicadores do SNIS 

são inferiores em mais do que 5 p.p. comparati-

vamente ao Atlas, como, por exemplo, em João 

Pessoa/PB, em que a diferença chega a 51 p.p. 

A diferença das informações, assim como nos ou-

tros casos analisados, ilustra a dificuldade em co-

nhecer o real cenário do serviço de coleta de 

esgoto no país. Neste trabalho foram analisados 

apenas os dados referentes a esgotamento sa-

nitário, no entanto essa dificuldade se estende 

para as demais componentes do saneamento.

FIGURA 20. ACESSO URBANO À COLETA DE ESGOTO – COMPARAÇÃO ENTRE AS CAPITAIS COM 
ANO-BASE 2013
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Fontes: SNIS 2013 e Atlas Esgotos. Elaboração: FGV CERI.



M
ED

IN
D

O
 O

 S
A

N
EA

M
EN

TO
32

BOX 2. CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS – CADUNICO: ACESSO AOS SERVIÇOS 

DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Neste box é feita uma breve análise descritiva da variável relacionada ao acesso ao serviço de es-

gotamento sanitário do CadUnico. A Figura 21 apresenta a forma de escoamento sanitário nas re-

sidências dos integrantes deste cadastro. Nela é possível observar que as diferenças regionais que 

aparecem em pesquisas de cobertura nacional também são verificadas entre os beneficiários dos 

programas sociais do Governo Federal. Por exemplo, todos os estados da região Sudeste possuem 

mais de 70% dos domicílios com acesso a coleta de esgoto por meio de rede de esgoto ou pluvial, 

enquanto os estados do Norte não alcançam mais de 30%. Percebe-se, na maioria dos estados, a 

predominância do escoamento sanitário por fossas rudimentares, que têm maior possibilidade de 

contaminação e traz mais riscos às habitações e saúde das famílias.

4.2. Acesso a tratamento 
de esgoto

As bases que fornecem dados a respeito do 

acesso ao tratamento de esgoto são o SNIS, a 

PNSB e o Atlas Esgotos. Para fins de comparação 

os dados da PNSB não serão utilizados, pois esta 

pesquisa possui quase 10 anos, não refletindo, 

assim, a atual situação do país.

Na comparação entre o SNIS e o Atlas deve-

-se notar que há diferença na medida utilizada 

Figura 21: Forma de escoamento sanitário por unidade da Federação

Fonte: CadUnico, 2016. Elaboração: FGV/CERI.
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FIGURA 21. FORMA DE ESCOAMENTO SANITÁRIO POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

Fonte: CadUnico, 2016. Elaboração: FGV/CERI.
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para retratar o déficit de tratamento. No SNIS 

ele é representado pela porcentagem de volume 

de água consumida no ano (assumida como o vo-

lume de esgoto gerado) que não é tratada. Já o 

Atlas trabalha com a parcela da população sem 

acesso a tratamento de esgoto e, a partir deste 

dado, estima a vazão de esgoto que não recebe 

tratamento. Para permitir comparação, transfor-

mou-se o volume disponibilizado pelo SNIS em 

vazão. A Figura 22 compila os resultados desse 

indicador nas duas bases.

Como pode-se observar, em 11 casos a diferen-

ça entre os dados não é superior a 5 p.p., por-

tanto não é considerada relevante a diferença. 

Inclusive, em três capitais (Recife/PE, Porto Ve-

lho/RO e Salvador/BA), as duas bases apresen-

taram o mesmo resultado. Em 15 dos 16 casos 

em que houve maior divergência, o déficit apre-

sentado pelo Atlas é menor que o apresentado 

pelo SNIS, demonstrando que a situação com re-

lação ao tratamento de esgotos, apesar de crí-

tica, é melhor do que o SNIS vem apresentando. 

Um caso que vale a pena ser destacado é o de 

João Pessoa/PB. De acordo com o Atlas, todo o 

esgoto gerado nessa cidade é coletado e tratado. 

No entanto, conforme apresentado na seção ante-

rior, o SNIS apresenta que apenas 49% da popu-

lação urbana da capital paraibana possui acesso 

à coleta de esgoto e, no tocante ao tratamento, 

ainda existe um déficit de 41% do esgoto gerado.

Figura 22: Vazão de esgoto não tratado (% em relação ao que é gerado), SNIS 2013 e Atlas Esgotos

Fonte: SNIS 2014 e Atlas Esgotos. Elaboração: FGV CERI.

FIGURA 22. VAZÃO DE ESGOTO NÃO TRATADO (% EM RELAÇÃO AO QUE É GERADO), SNIS 2013 E 
ATLAS ESGOTOS
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Apesar dos dados do Atlas serem mais confiá-

veis que os do SNIS, é de se estranhar que essas 

informações sejam tão diferentes, pois teorica-

mente não é de interesse dos respectivos pres-

tadores reportarem um déficit maior do que o 

realmente verificado. Duas hipóteses podem jus-

tificar dados ‘mais pessimistas’ no SNIS, tanto no 

caso da coleta como no do tratamento: i) o res-

ponsável dentro da empresa prestadora do ser-

viço por fornecer as informações ao SNIS não é 

o mesmo do Atlas, sendo que aquele não é tão 

preparado para fornecer informação acerca da 

infraestrutura de esgotamento sanitário  quanto 

o responsável por prestar informações ao estudo 

realizado pela ANA; e ii) os prestadores não ne-

cessariamente têm incentivos para reportar da-

dos atualizados ao SNIS, visto que não há vali-

dação e auditoria. 

Estudo de Caso: 
São Paulo (SP)5

Como apresentado anteriormente, o Atlas Esgo-

tos realizou um diagnóstico inédito sobre a situ-

ação do lançamento de esgoto sanitário em cor-

pos hídricos pertencentes ao território nacional. 

Além de informações a respeito dos corpos hí-

dricos, o estudo fez recomendações com o ob-

jetivo de contribuir para que a qualidade deles 

estivesse de acordo com seus respectivos enqua-

dramentos legais. Nesta seção é apresentado o 

caso da cidade de São Paulo como um exemplo 

da abordagem proposta pelo documento.

De acordo com o Atlas, 87% da população de 

São Paulo tem acesso a coleta de esgoto, con-

tudo apenas 65,6% dos paulistanos têm esgoto 

tratado. O sistema de esgotamento sanitário da 

cidade é composto por seis estações de trata-

mento de esgotos. As estações e suas principais 

características são apresentadas na Tabela 5.

Tabela 5: Características das Estações de Tratamento de Esgoto do Município de  São Paulo

Fonte: Atlas Esgotos. Elaboração: FGV CERI.

TABELA 5. CARACTERÍSTICAS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE  SÃO PAULO

Fonte: Atlas Esgotos. Elaboração: FGV CERI.

ETE Média de remoção de DBO Vazão afluente (L/s)

ABC 88% 1.599

São Miguel 86% 1.647

Parque Novo Mundo 90% 2.613

Barueri 85% 10.042

Riacho Grande 90% 14

Mauá 93% 750

Total 16.665
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Em termos de carga poluidora, representada pela 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO)17, foram 

gerados 605 ton. DBO/dia e, desse valor, 257 ton. 

DBO/dia alcançaram os corpos hídricos, ou seja, 

a carga poluidora total gerada foi reduzida em 

58%. Porém, apenas uma parcela da carga polui-

dora gerada de fato passou por tratamento (parte 

em verde), como pode ser observado na Figura 23.

Figura 23: Carga Poluidora Gerada em São Paulo

Fonte: ANA, Atlas Esgotos. Elaboração: FGV CERI.

Diante deste cenário e após a avaliação da ca-

pacidade de assimilação do principal corpo re-

ceptor de esgotos, o Atlas indica que o enqua-

dramento estipulado para os corpos hídricos 

de São Paulo não será alcançado até o ano de 

2035. Isso ocorre devido ao lançamento de es-

gotos a montante da cidade de São Paulo, o que 

reduz a capacidade de assimilação dos corpos 

receptores e inviabiliza o lançamento de mais 

efluente a jusante, sem considerar a parcela não 

efetivamente tratada do esgoto gerado na pró-

pria cidade de São Paulo.

Para solucionar esse problema, o Atlas sugere 

solução conjunta, ou seja, é necessário que os mu-

nicípios inseridos na mesma bacia hidrográfica 

que lançam seus esgotos no mesmo corpo recep-

tor tomem ações conjuntas para garantir a qua-

lidade do corpo hídrico. Nota-se que não basta 

que a cidade de São Paulo universalize a coleta 

e tratamento dos seus esgotos enquanto as cida-

des situadas à montante continuarem a despejar 

resíduos em seus rios.

Este caso é útil para ilustrar dois pontos:

Projetos de saneamento devem levar em 

consideração mais do que a universaliza-

ção da coleta e tratamento dos resíduos 

nas localidades em que eles serão realiza-

dos. É essencial incluir na análise a capaci-

dade de assimilação do corpo receptor e 

as externalidades sobre os demais usuários 

deste corpo;

Questões relacionadas à governança fe-

derativa são importantes na abordagem 

ao saneamento: apesar da titularidade do 

serviço ser municipal, os impactos causados 

pelo uso dos recursos hídricos afetam dife-

rentes entes federados. 

A DBO representa a quantidade de oxigênio consumido na degradação da matéria orgânica no meio aquático por processos biológicos, sendo um dos indicadores 
de poluição mais utilizados.

17

FIGURA 23. CARGA POLUIDORA GERADA EM SÃO PAULO

Fonte: ANA, Atlas Esgotos. Elaboração: FGV CERI.

65.651 65.651
10.222 4.089

132.238 132.238

396.713

54.815

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Carga Poluidora Gerada Carga Poluidora Lançada

K
g 

D
BO

/d
ia

Carga sem Coleta e sem Tratamento Carga Encaminhada para Solução Individual

Carga com Coleta e sem Tratamento Carga com Coleta e com Tratamento

60
5 

to
n.

 D
BO

/d
ia

25
7 

to
n.

 D
BO

/d
ia



M
ED

IN
D

O
 O

 S
A

N
EA

M
EN

TO
36

Considerações Finais6
O presente estudo apresentou uma descrição e 

análise sobre as principais bases nacionais que 

possuem dados sobre o setor de saneamento bá-

sico no Brasil. A partir da análise, ficou eviden-

ciado que o país ainda tem um caminho a avan-

çar na sistematização dos dados e informações 

do setor e também na aplicação do conhecimen-

to produzido pelas bases de dados existentes. 

A Figura 24 sintetiza as principais considerações 

resultantes deste estudo.

Figura 24: Principais Considerações

Fonte e elaboração: FGV CERI.

Este estudo não pretende ser exaustivo, mas for-

necer uma análise objetiva e necessária acerca 

da importância das bases de dados no setor de 

saneamento básico. O enfoque do estudo foi uma 

análise de um conjunto restrito, mas significativo, 

de bases de dados, principalmente sob a ótica da 

coleta e sistematização das informações. O pre-

sente estudo evidencia a importância de promo-

ver análises futuras de consistência das bases de 

dados e que considere outras dimensões além das 

que são tratadas neste documento.

É importante destacar que também é oportuna 

uma análise mais profunda do potencial de utili-

zação dessas bases para a construção de conheci-

mento relevante e para o aprimoramento das po-

líticas públicas. As bases de dados mais recentes, 

em especial o Atlas Esgotos da ANA, têm gran-

de potencial para produzir conhecimento e con-

tribuir para uma maior efetividade das políticas 

setoriais, construindo um caminho mais consistente 

e sustentável para a universalização dos serviços.

FIGURA 24. PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES

Fonte e elaboração: FGV CERI.

Independentemente das diferenças metodológicas entre as bases disponíveis, as informações contidas devem ser
confiáveis e capazes de retratar a realidade do cenário atual. É desejável que a coleta tenha periodicidade
definida, de modo a contribuir para o acompanhamento dos avanços do setor.

Como as bases apresentam divergências em indicadores com o mesmo propósito, para realizar um diagnóstico
realista dos serviços de saneamento é necessário, primeiramente, entender como o indicador é coletado e,
consequentemente, sua fragilidade, para a partir disso interpretá-lo.

Ainda que existam diversas bases de dados, restam lacunas informacionais acerca de aspectos relevantes, como
por exemplo resíduos gerados e tecnologia utilizada no processo produtivo do setor.

As diferentes bases de dados têm objetivos e abordagens distintas, o que as torna adequadas a diferentes
usos. São notadas também algumas fragilidades específicas que variam de falta de periodicidade bem
definida a ausência de crítica dos dados. Estas características, em vários casos, dificultam a utilização dessas
bases, o que não raro impossibilitam o cumprimento de suas finalidades.

Apesar das limitações das bases existentes, observa-se, na última década, claro avanço no sentido de
sistematizar as informações sobre saneamento no Brasil. O esforço mais recente nesse sentido, com o lançamento
do Atlas Esgotos da ANA, evidencia a preocupação e a urgência de se produzir informações capazes de
auxiliar a integração da política do setor de saneamento básico com a gestão de recursos hídricos.
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