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RESUMO EXECUTIVO 

Este Relatório Preliminar em Água e Saneamento Básico contém 

subsídios orientadores para o monitoramento e a avaliação de cumprimento de 

recomendações feitas ao Estado brasileiro no âmbito do “Observatório Parlamentar da 

Revisão Periódica Universal”, criado a partir de parceria firmada entre a Câmara dos 

Deputados e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. 

Especificamente na questão da Água e Saneamento Básico, as 

recomendações postas são: 

145. Enfrentar os desafios de água e saneamento nas favelas através 

da plena implementação do Plano Nacional de Saneamento Básico 

(África do Sul);  

146. Efetuar mais esforços para melhorar o acesso à água e ao 

saneamento básico, especialmente no norte e no nordeste do país, 

empregando efetivamente o princípio da igualdade e da redução 

gradual da desigualdade através da implementação do Plano Nacional 

de Saneamento (Espanha);  

147. Intensificar os esforços para garantir o acesso à água potável e ao 

saneamento básico, instalando novas redes de água e tratamento 

(Turquia); 

Com o objetivo de melhor subsidiar os trabalhos do Observatório no 

acompanhamento dessas três recomendações, este relatório preliminar contextualiza a 

situação do saneamento básico no arcabouço normativo brasileiro, assim como apresenta 

os principais dados do setor. Nesse desiderato, o documento está subdividido em seis 

seções. Inicialmente é apresentada a situação do saneamento no país. Nessa 

contextualização inicial, são postos os principais indicadores do setor e um resumo do 

arcabouço legal dos serviços. Na sequência, é descrita a metodologia utilizada ao longo do 

documento. Em seguida, é examinado o histórico de investimentos no setor. Após esses 

dois tópicos situacionais, as três seções seguintes são devotadas à análise das situações 

atuais de cada uma das três recomendações. Ao final do trabalho, são apresentadas as 

considerações finais e recomendações de aprofundamento. 

 

Palavras-chave: Observatório Parlamentar da Revisão Periódica Universal, saneamento 
básico, ONU 

http://www.camara.leg.br/conle
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1. INTRODUÇÃO 

A deficiência no acesso a serviços de saneamento básico é assunto 

histórico e preocupação recorrente. Em um histórico extremamente simplificado, foi nas 

décadas de 1970 e 1980, com a edição do Plano Nacional de Saneamento (Planasa), que o 

país conseguiu avançar significativamente na universalização do acesso à água tratada. 

Segundo Pires (1979),1 no fim da década de 1970, 2.000 municípios eram atendidos pelo 

Plano, sendo apenas 64 na região Norte e 866 no Nordeste. A meta do plano era atender 

80% da população urbana do país com água tratada (78 milhões viviam em cidades em 

1980). De acordo com o sanitarista, passada aproximadamente uma década da implantação 

do plano, em 1978 a “população abastecível” chegou a 46 milhões (aproximadamente 60% 

da população urbana). Já pelo lado dos esgotos, ainda segundo os dados apresentados por 

Pires, naquele ano havia, apenas, 19 estações e 68 lagoas de tratamento em construção ou 

finalizadas (lembrando que o universo do plano contemplava atender 2000 municípios). 

Aplicando um novo salto histórico, em 2010, houve outra grande 

restruturação com a implementação do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) e, 

por último, em 2020, com esse plano ainda em vigência, um novo marco legal para o setor 

foi introduzido, o qual é discutido logo adiante. 

Apesar das diversas restruturações, muito ainda precisa ser feito, 

principalmente no quesito dos esgotos. Dados do Plansab, quando de seu lançamento, 

indicavam que 92,6% dos domicílios urbanos e rurais tinham acesso à água e 67% eram 

atendidos por sistema de coleta de esgotos, dos quais 59,3% eram tratados (MDR, 2020).2 

Passados oito anos, os índices passaram, respectivamente, para 94,5% (+1,9%), 74,3% 

(+7,3%) e 66,4% (+7,1%). A título de comparação, o crescimento do PIB do país no 

mesmo período foi de 58% (IBGE, 2021).3 O que se vê dessa simples comparação é que o 

crescimento econômico do país não resultou em uma melhora proporcional nos índices de 

saneamento básico. 

                                            
1 PIRES, I. Planasa - Avaliação dos resultados e perspectivas. Revista DAE, v. 121, n. 1212, 1979. Disponível 
em http://revistadae.com.br/artigos/artigo_edicao_121_n_1212.pdf, acessado em 25/03/2021. 
2 Indicadores A1, E1 e E4 no Plansab 2018. 
MDR, 2015. “Relatório de Avaliação Anual do Plano Nacional de Saneamento Básico – Ano 2018”. 
Ministério do Desenvolvimento Regional, Secretaria Nacional de Saneamento, Brasília. Disponível em 
https://antigo.mdr.gov.br/images/relatorio_plansab_2018.pdf, acessado em 11/03/21. 
3 IBGE, 2021. “PIB a preços de mercado - Valores Correntes (Milhões de Reais), 1º trimestre 1996 - 4º 
trimestre 2020”. Sistema de Contas Nacionais Trimestrais – SCNT, Séries Históricas. Disponível em 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9300-contas-nacionais-
trimestrais.html?=&t=series-
historicas&utm_source=landing&utm_medium=explica&utm_campaign=pib#evolucao-taxa, acesso em: 
11/03/21. 

http://www.camara.leg.br/conle
http://revistadae.com.br/artigos/artigo_edicao_121_n_1212.pdf
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9300-contas-nacionais-trimestrais.html?=&t=series-historicas&utm_source=landing&utm_medium=explica&utm_campaign=pib#evolucao-taxa
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9300-contas-nacionais-trimestrais.html?=&t=series-historicas&utm_source=landing&utm_medium=explica&utm_campaign=pib#evolucao-taxa
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9300-contas-nacionais-trimestrais.html?=&t=series-historicas&utm_source=landing&utm_medium=explica&utm_campaign=pib#evolucao-taxa
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Uma das dificuldades que o país possui para alterar essa realidade é a 

baixa permeabilidade para se implementar políticas federais, tendo em vista que os serviços 

são de titularidade – e, portanto, responsabilidade – municipal, quando abrangerem um só 

município, ou compartilhada entre os municípios, quando se tratar de região metropolitana. 

Ademais, existem situações de fato na exploração desses serviços muito díspares, que 

refletem arranjos históricos e diferenças socioeconômicas entre as regiões do país. 

A base desses arranjos institucionais não poderia deixar de estar descrita 

na Constituição Federal de 1988. O art. 30, inciso V, de nossa Carta Maior estabelece que 

compete aos municípios “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, os serviços públicos de interesse local”. Ao mesmo tempo, o art. 175 determina 

que a concessão de serviços públicos deve se dar através de licitação. Assim, nossa 

Constituição estabelece que, caso o município não queira prestar os chamados Serviços 

Públicos de Saneamento Básico (SPSB), que apresentam interesse local inconteste, de 

forma direta, deverá delegar a sua prestação a empresas públicas ou privadas, porém 

somente mediante o instrumento da licitação. Em decorrência desses comandos, os SPSB 

são prestados de diversas formas e mediante um mosaico de arranjos institucionais e 

contratuais. 

De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - 

SNIS 2017, existem 2.870 municípios (pouco mais da metade dos 5.570) que possuem o 

que se convencionou chamar de “contrato de programa” assinado com empresas estaduais 

de saneamento. Entretanto, existem outros 1.152 entes municipais que possuem contratos 

em situação precária, isto é, existem empresas de saneamento, normalmente estaduais 

públicas, prestando esses serviços, porém sem contrato de delegação ou com delegação 

vencida. 

Como forma de uniformizar essa situação institucional, surgiu como a 

mais recente tentativa de transformação do setor a aprovação do Novo Marco Legal do 

Saneamento (Lei no 14.026, de 15 de julho de 2020), aludido anteriormente. O primeiro dos 

três grandes eixos dessa Lei consiste no estabelecimento de uma regra norteadora para que 

a exploração de todos os serviços de saneamento básico seja prestada sob o regime de 

concessão, estando previstos, porém, diversos períodos de transição para o novo regime. 

O segundo eixo do novo marco é a inclusão, em todos os contratos 

existentes, das seguintes metas de universalização, a serem cumpridas até 31/12/2033: 99% 

da população deverão ser atendidos com água potável e 90% com coleta e tratamento de 

esgotos. 

http://www.camara.leg.br/conle
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O terceiro eixo indutor contido na nova lei é a possibilidade de os 

estados, em um primeiro momento, e, em sua inocorrência, a União formarem blocos de 

referência para a prestação regionalizada dos serviços públicos de saneamento básico – isto 

é, a formação de serviços regionalizados com abrangência de mais de um município, 

contíguos ou não, do mesmo estado ou não –, permitindo a licitação desses blocos pela 

União e sua exploração em regime de concessão. Com essa medida, espera-se a entrada de 

novos operadores, públicos ou privados, novos investimentos nas regiões licitadas e a 

ampliação do acesso aos serviços. 

A nova Lei ainda se encontra em fase de implementação (em março de 

2021, quando da elaboração deste documento), não sendo ainda possível uma avaliação 

concreta dos seus efeitos. 

Feito este sucinto panorama do setor de saneamento básico, passamos 

na sequência a analisar os investimentos no setor na última década. 

2. METODOLOGIA 

As principais bases de dados utilizadas neste relatório preliminar para a 

análise do grau de cumprimento das recomendações são: 

1. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, 

mantido pelo Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR): 

“Criado em 1996, o SNIS é uma unidade vinculada à Secretaria 

Nacional de Saneamento (SNS) do Ministério do Desenvolvimento 

Regional (MDR). Com abrangência nacional, reúne informações de 

caráter institucional, administrativo, operacional, gerencial, 

econômico-financeiro, contábil e de qualidade da prestação de 

serviços de saneamento básico em áreas urbanas das quatro 

componentes do saneamento básico.”4 

2. Plano Nacional de Saneamento Básico – Plansab, mantido pelo 

MDR, que: 

“...consiste no planejamento integrado do saneamento básico 

considerando seus quatro componentes: abastecimento de água 

potável, esgotamento sanitário, coleta de lixo e manejo de resíduos 

                                            
4 SNIS, 2020. Disponível em http://www.snis.gov.br/institucional, acessado em 19/03/2021. 

http://www.camara.leg.br/conle
http://www.snis.gov.br/institucional
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sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, e possui o 

horizonte de 20 anos (2014 a 2033).”5 

3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE: Séries 

Históricas, Censo Demográfico e Pesquisa Nacional Por Amostra de 

Domicílios (PNAD). 

4. Referências bibliográficas selecionadas, conforme indicado. 

Após a coleta e a apresentação dos dados, são analisados o grau de 

atendimento das três recomendações e sugeridas possíveis linhas de investigação para 

serem seguidas pelo Observatório na complementação dos trabalhos iniciados com este 

relatório preliminar. 

3. OS INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO BÁSICO 

Como vimos na seção anterior, o arranjo institucional pode ser 

considerado um fator limitante para a melhora no acesso aos serviços. Essa forma de 

exploração dificulta a canalização de mais recursos para a construção e a ampliação dos 

sistemas. As razões são similares a outras que afligem demais setores de infraestrutura. 

Dentre elas, dificuldades de obtenção de recursos, limites de endividamento dos estados, 

capacidade de investimento pelas próprias empresas de saneamento (a grande maioria 

públicas), modicidade (necessária) da tarifa e nível de renda da sociedade. 

O setor de saneamento possui, basicamente, três fontes de investimento: 

recursos desembolsados por agentes federais; financiamentos internacionais ou 

multilaterais (onerosos ou não); e recursos próprios das empresas de saneamento. Neste 

ponto, é importante destacar a dificuldade no estudo da identificação das origens. Por 

exemplo, os recursos podem ser apresentados em duplicidade, de acordo com o agente 

financeiro, e o mesmo investimento pode ser reportado pelos diversos entes da Federação 

e da Administração. Essas multiplicidades podem introduzir erros nas análises do 

desempenho do setor, o que afeta qualquer planificação e acompanhamento de metas. 

As fontes de investimento normalmente são analisadas de acordo com o 

destino ou a origem da aplicação. A seguir, apresentamos os valores desembolsados por 

agentes federais e esmiuçamos esses números de acordo com o destino e a origem da 

                                            
5 Plansab, 2020. Disponível em https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/saneamento/plansab, acessado em 
19/03/2021. 

http://www.camara.leg.br/conle
https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/saneamento/plansab


9 

 

 

Claudio Nazareno, Mauricio Boratto, Claudio Moura, Daniel Shim e Rogério Scheidemantel 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores.  

Saiba mais sobre a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados e conheça outros estudos em: www.camara.leg.br/conle 

aplicação. Os dados que serviram como base para esta seção encontram-se no Anexo I 

deste documento. 

3.1. RECURSOS DESEMBOLSADOS POR AGENTES FEDERAIS 

Para efeitos deste relatório, os recursos desembolsados por agentes 

federais compreendem tanto os recursos públicos oriundos do Orçamento Geral da União 

– OGU quanto os de outras origens, como, por exemplo, do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço – FGTS, gerenciados pelos agentes financeiros e de fomento do Governo 

Federal (por exemplo, Caixa e outros bancos). Os Gráficos 1 e 2 mostram o 

comportamento da política de investimentos federais em saneamento entre os anos de 

2011 e 2018, extraídos do Relatório Plansab 20186. 

O Gráfico 1 apresenta os valores das aplicações realizadas em todo o 

período considerado. O Gráfico 2, por sua vez, traz os valores médios7, no mesmo 

período, desembolsados pelos agentes federais e os compara com a necessidade de 

investimentos prevista no Plansab, para o período de 2014 a 2018. 

 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do Relatório Plansab 2018. 

 

                                            
6 Relatório Plansab 2018, Disponível em: https://antigo.mdr.gov.br/images/relatorio_plansab_2018.pdf. 
Acessado em 15/03/2021, 
7 Os valores médios anuais podem traduzir com mais precisão o comportamento dos investimentos realizados 
no período, permitindo sua comparação com os valores médios anuais dos recursos previstos na necessidade 
de investimentos (fonte: Relatório Plansab 2018). 

http://www.camara.leg.br/conle
https://antigo.mdr.gov.br/images/relatorio_plansab_2018.pdf
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Como pode ser verificado no Gráfico 1, todas as modalidades de 

investimento apresentaram valores médios anuais de recursos desembolsados (em azul) 

inferiores aos respectivos valores médios anuais previstos na necessidade de investimentos 

para o período de 2014 a 2018 (em laranja). 

A modalidade Abastecimento de Água registrou o maior percentual de 

valores médios anuais desembolsados em relação à previsão da necessidade de 

investimentos, atingindo R$ 3,645 bilhões (78 % da média prevista, de R$ 4,646 bilhões). A 

modalidade Resíduos Sólidos, por sua vez, registrou o menor percentual, atingindo R$ 

0,228 bilhão (11% da média prevista, de R$ 2,077 bilhões).  

Os valores apresentados ressaltam a necessidade do aumento de 

investimentos em todas as modalidades, considerando-se as necessidades atuais, sobretudo 

aquelas relativas ao Esgotamento Sanitário, com maior deficit em termos absolutos (R$ 

5,505 bilhões). 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do Relatório Plansab 2018. 

 

A análise do Gráfico 2 indica que a modalidade Abastecimento de Água 

(em azul escuro) distingue-se das demais, sobretudo no período 2013-20168, com valores 

acima da média prevista de necessidade de investimentos, de R$ 4,646 bilhões. Nesse 

período, os desembolsos atingiram aproximadamente R$ 20,2 bilhões, cerca de 69% de 

todo o valor investido nessa modalidade entre 2011 e 2018 (R$ 29,2 bilhões).  

                                            
8 Destaque-se que os valores do Programa de Integração do Rio São Francisco – PISF foram contabilizados 
como investimentos em abastecimento de água, apesar de boa parte dos recursos terem sido destinados a 
outras infraestruturas que não o saneamento básico (fonte: Relatório Plansab 2018). 

http://www.camara.leg.br/conle
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A partir de 2017, os recursos investidos em Esgotamento Sanitário (em 

laranja) passaram a ser superiores aos de Abastecimento de Água, que retornou a um 

patamar inferior à média prevista para a necessidade de investimentos na referida 

modalidade (R$ 4,646 bilhões). 

3.2. INVESTIMENTOS CONFORME O DESTINO DA APLICAÇÃO 

Do ponto de vista do destino da aplicação, de acordo com o SNIS, os recursos se 

dividem em: despesas capitalizáveis, abastecimento de água, esgotamento sanitário, e outros 

investimentos. Os Gráficos 3 e 4 mostram os investimentos, conforme o destino da 

aplicação de recursos, nas cinco regiões brasileiras, nas modalidades Abastecimento de 

Água e Esgotamento Sanitário9, no período de 2011 a 2019, conforme base de dados do 

SNIS10.

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SNIS. 

 

                                            
9 Valores segundo a aplicação em abastecimento de água, esgotamento sanitário, despesas capitalizáveis e 
outros destinos. Para efeitos desta análise, os valores investidos em despesas capitalizáveis e outros destinos 
foram rateados na proporção de investimentos realizados em abastecimento de água e em esgotamento 
sanitário (fonte: Relatório Plansab 2018). 

10 Consulta à base de dados do SNIS. Disponível em: http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/#. Acessado em 
15/03/2021. 

http://www.camara.leg.br/conle
http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/
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Fonte: elaboração própria a partir de dados do SNIS. 

 

Os gráficos indicam que foram investidos em Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário, em 2019, R$ 15,729 bilhões, sendo cerca de 52% (R$ 8,168 bilhões) 

em Abastecimento de Água (Gráfico 3) e 48% (R$ 7,562 bilhões) em Esgotamento 

Sanitário (Gráfico 4). 

A região Sudeste (em amarelo nos 2 gráficos) distingue-se sensivelmente 

das demais regiões. Dos R$ 15,729 bilhões investidos no País (em azul escuro nos dois 

gráficos), cerca de 50% (R$ 7,830 bilhões) foram destinados à região Sudeste. Por outro 

lado, a região Norte (em laranja nos dois gráficos) foi a que registrou o menor percentual 

de investimentos, inferior a 4% do total (R$ 0,589 bilhão). 

Ressalte-se ainda o crescimento dos investimentos na região Nordeste 

(em cinza nos dois gráficos), que ultrapassaram os investimentos em Esgotamento 

Sanitário na região Sul (em azul claro nos dois gráficos), em 2019. Naquele ano, os recursos 

investidos na região Nordeste, em Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, 

alcançaram 24% (R$ 3,705 bilhões) do total investido no País, somadas as duas 

modalidades (R$ 15,729 bilhões). 
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3.3. INVESTIMENTOS CONFORME A ORIGEM DA APLICAÇÃO 

Do ponto de vista de sua origem, de acordo com a classificação utilizada 

no SNIS, os recursos se dividem em: 

a) próprios: pagos a partir do caixa do prestador de serviços, resultante 

da cobrança pelos serviços, de receitas não operacionais, de integralização ou de 

adiantamento para futuro aumento de capital pelos acionistas ou de captações 

no mercado decorrentes da venda de ações; 

b) onerosos: pagos a partir de empréstimos tomados junto à Caixa, 

BNDES ou outros agentes financeiros (oriundos do FGTS, FAT ou outras 

fontes) e também de empréstimos de financiamentos externos (BID, BIRD e 

outros), retornáveis por meio de amortizações, juros e outros encargos, 

incluindo-se, ainda, captações decorrentes da venda e posterior recompra de 

debêntures vinculadas a investimentos pré-estabelecidos; ou 

c) não onerosos: pagos com recursos não reembolsáveis (oriundos do 

Orçamento Geral da União – OGU, dos orçamentos do estado, do Distrito 

Federal ou do município, ou de outras fontes como, por exemplo, doações), que 

não oneram o serviço da dívida, também denominados recursos a fundo 

perdido. 

 

Os Gráficos 5 a 7 mostram os investimentos, conforme a origem da 

aplicação de recursos, nas cinco regiões brasileiras, subdivididos em recursos próprios, 

recursos onerosos e recursos não onerosos, no período de 2011 a 2019, conforme a base 

de dados do SNIS11. 

 

                                            
11 Consulta à base de dados do SNIS. Disponível em: http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/#. Acessado em 
15/03/2021. 
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Fonte: elaboração própria a partir de dados do Relatório Plansab 2018 

 

Os três gráficos anteriores mostram que cerca de 68% dos 

investimentos, em 2019, originaram-se de recursos próprios (R$ 10,6 bilhões), enquanto 

23% originaram-se de recursos onerosos (R$ 3,5 bilhões) e 9% de recursos não onerosos 

(R$ 1,4 bilhão), considerando-se o total investido no país (em laranja, nos três gráficos), de 

R$ 15,5 bilhões12. 

Verifica-se ainda que os investimentos com recursos próprios 

aumentaram, no período de 2011 a 2019, cerca de 165%13 (de R$ 4,0 bilhões para R$ 10,6 

bilhões), enquanto no mesmo período os investimentos com recursos onerosos cresceram 

em torno de 76% (de R$ 2,7 bilhões para R$ 3,5 bilhões) e os recursos não onerosos 

diminuíram cerca de 13% (de R$ 1,7 bilhão para 1,4). 

 

 

                                            
12 A diferença entre as somas dos investimentos segundo a origem (R$ 15,519 bilhões) e segundo o destino 
(R$ 15,729 bilhões) decorre do fato de que, muitas vezes, determinado campo é deixado em branco na 
categoria de destino, mas é preenchido na categoria de origem, ou vice-versa (fonte: Nota Técnica do 
Relatório Plansab 2018). 

13 O percentual maior de investimentos com recursos próprios pode refletir a contabilidade de investimentos 
dos governos estaduais e municipais realizados com repasses de recursos do Orçamento Geral da União – 
OGU (fonte: Relatório Plansab 2018). 
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4. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES 

4.1. RECOMENDAÇÃO 145 

145. Enfrentar os desafios de água e saneamento nas favelas 

através da plena implementação do Plano Nacional de Saneamento 

Básico (África do Sul); 

 

O Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), mencionado na 

introdução deste trabalho, foi instituído pela Lei nº 11.445/2007 e estabelece a 

“universalização do acesso e efetiva prestação do serviço” como um dos princípios dos 

serviços públicos de saneamento básico. O instituto também determina que o plano deverá 

contemplar ações de saneamento básico em núcleos urbanos informais ocupados por 

populações de baixa renda, quando estes forem consolidados e não se encontrarem em 

situação de risco. 

Os núcleos urbanos informais referidos na Lei do Saneamento são 

classificados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como Aglomerados 

Subnormais. Seriam eles formas de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia 

(públicos ou privados) para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizados 

por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização 

em áreas que apresentam restrições à ocupação. Os aglomerados subnormais podem se 

enquadrar, observados os critérios de padrões de urbanização e/ou de precariedade de 

serviços públicos essenciais, nas seguintes categorias: invasão; loteamento irregular ou 

clandestino; e áreas invadidas e loteamentos irregulares e clandestinos regularizados em 

período recente. 

De acordo com Santos Júnior e Montandon (2011) apud Rodrigues 

(2020),14 todos os tipos de assentamentos classificados como aglomerados subnormais 

fogem, em alguma medida, ao padrão de urbanização definido nas regras de loteamentos e 

construções (lei de parcelamento e uso do solo e leis ambientais, entre outras), mas boa 

parte deles já está inserida no planejamento urbano municipal (planos diretores) como 

zonas especiais de habitação de interesse social, que comportam regras mais flexíveis. 

                                            
14 Rodrigues, R. I. (2020) A COVID-19, a falta de água nas favelas e o direito à moradia no brasil. Nota 
Técnica nº 39. IPEA – Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Diest – Diretoria de Estudos e Políticas 
do Estado, das Instituições e da Democracia. 
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De acordo com a Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios 

(PNAD) de 2019 (IBGE, 2020)15, estima-se que cerca de 5,1 milhões de domicílios no 

Brasil se situam em áreas de aglomerados subnormais, compreendidas favelas, palafitas, 

loteamentos irregulares e assemelhados. Esse total de domicílios corresponde a 

aproximadamente 7% do total de 72,3 milhões de domicílios existentes no Brasil no ano de 

2019. 

A PNAD 2019 indica que 36% dos domicílios em aglomerados 

subnormais se concentravam nas regiões metropolitanas do Sudeste, seguido pelas capitais 

e metrópoles do Nordeste, com cerca de 26%, e depois pelas grandes cidades e metrópoles 

do Norte, que concentram 15%, e finalmente as regiões metropolitanas do Sul (4%) e do 

Centro-Oeste (1%), com as menores proporções dos domicílios nesses tipos de 

assentamentos. Nota-se, também, que, em algumas regiões metropolitanas, os aglomerados 

subnormais representam praticamente a metade dos domicílios, como é o caso de Manaus 

e Belém, na região Norte. 

Certamente, se a falta de saneamento básico ainda assola milhões de 

brasileiros, como apontam os últimos dados do SNIS 2019, os maiores impactos estão nas 

famílias de baixa de renda, residentes em aglomerados subnormais. 

Infelizmente, o Censo Demográfico do IBGE que seria realizado no ano 

de 2020 acabou sendo adiado em razão da pandemia do Coronavírus. Dessa forma, os 

últimos dados oficiais referentes à cobertura das redes de água e esgoto em assentamentos 

precários remontam ao ano de 2010. De acordo com os dados do Censo Demográfico 

realizado naquele ano, 88,3% dos domicílios particulares permanentes em aglomerados 

subnormais tinham acesso à rede geral de distribuição de água e 56,3% tinham acesso à 

rede de coleta de esgotos. 

Cabe observar que o Censo Demográfico 2010 registrou indicadores 

baixos para o acesso à rede geral de água nos aglomerados subnormais da região Norte, 

mas a maior parte das unidades da Federação das demais regiões apresentou indicadores 

relativamente elevados. Sabe-se que as áreas de ocupações irregulares concentram-se nas 

maiores cidades brasileiras, principalmente nas capitais. Assim, como pode ser visto na 

tabela seguinte, com exceção das capitais da região Norte e das cidades de Goiânia (82%), 

                                            
15 IBGE (2020) Aglomerados Subnormais 2019: Classificação preliminar e informações de saúde para o 
enfrentamento à COVID-19. Nota Técnica 01/2020. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Diretoria de Geociências Coordenação de Geografia. 
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São Luís (66%) e Maceió (81%), o acesso à rede geral de água era superior a 90% em todas 

as demais capitais do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste e do Nordeste do País. 

 

Tabela 1 - Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais com acesso à 
rede geral de água (2010) 

Unidade territorial Percentual de atendimento 

Brasil 88,34 

   Norte 59,91 

      Rondônia 29,97 

         Porto Velho 29,97 

      Acre 48,73 

         Rio Branco 46,27 

      Amazonas 58,19 

         Manaus 56,19 

      Roraima 58,78 

         Boa Vista 58,78 

      Pará 59,91 

         Belém 77,43 

      Amapá 85,53 

         Macapá 87,81 

      Tocantins 75,01 

         Palmas ... 

   Nordeste 89,81 

      Maranhão 61,62 

         São Luís 60,4 

      Piauí 93,38 

         Teresina 93,38 

      Ceará 92,77 

         Fortaleza 92,69 

      Rio Grande do Norte 96,09 

         Natal 97,51 

      Paraíba 98,52 

         João Pessoa 98,98 

      Pernambuco 87,42 

         Recife 90,85 

      Alagoas 78,76 

         Maceió 81,03 

      Sergipe 96,18 

         Aracaju 98,38 

      Bahia 98,09 

         Salvador 98,69 

   Sudeste 94,59 
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Unidade territorial Percentual de atendimento 

      Minas Gerais 98,26 

         Belo Horizonte 99,63 

      Espírito Santo 98,1 

         Vitória 99,23 

      Rio de Janeiro 91,05 

         Rio de Janeiro 96,41 

      São Paulo 96,35 

         São Paulo 97,76 

   Sul 96,62 

      Paraná 97,09 

         Curitiba 98,73 

      Santa Catarina 94,04 

         Florianópolis 97,41 

      Rio Grande do Sul 96,94 

         Porto Alegre 98,11 

   Centro-Oeste 94,46 

      Mato Grosso do Sul 96,83 

         Campo Grande 98,6 

      Mato Grosso 94,93 

         Cuiabá 94,86 

      Goiás 88,93 

         Goiânia 82,08 

      Distrito Federal 94,51 

         Brasília 94,51 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 

 

Como exposto na tabela seguinte, com relação à cobertura das redes de 

esgotamento sanitário, o Censo Demográfico 2010 mostra grande deficit de atendimento em 

todas as regiões. Mais uma vez, a região Norte apresentou índice muito baixo de cobertura 

nos aglomerados subnormais, assim como a região Centro-Oeste, ambas com índice de 

atendimento inferior a 20%. Na região Nordeste, o índice ficou em 49%, e nas regiões Sul 

e Sudeste o atendimento nas áreas de ocupação irregular foi de 63% e de 72%, 

respectivamente. 

Tabela 2 - Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais - percentual 
do total geral com rede de esgoto ou pluvial (2010) 

Unidade territorial Percentual de atendimento 

Brasil 56,33 

   Norte 18,42 

      Rondônia 7,65 

         Porto Velho 7,65 
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Unidade territorial Percentual de atendimento 

      Acre 27,55 

         Rio Branco 29,48 

      Amazonas 17,15 

         Manaus 19,98 

      Roraima - 

         Boa Vista - 

      Pará 20,25 

         Belém 30,32 

      Amapá 2,03 

         Macapá 2,81 

      Tocantins 0,38 

         Palmas ... 

   Nordeste 49,07 

      Maranhão 17,51 

         São Luís 24,17 

      Piauí 6,83 

         Teresina 6,83 

      Ceará 52,76 

         Fortaleza 56,41 

      Rio Grande do Norte 30,8 

         Natal 32,73 

      Paraíba 52,67 

         João Pessoa 49,61 

      Pernambuco 29,2 

         Recife 40,01 

      Alagoas 17,68 

         Maceió 18,21 

      Sergipe 48,77 

         Aracaju 60,42 

      Bahia 83,73 

         Salvador 87,23 

   Sudeste 72 

      Minas Gerais 85,5 

         Belo Horizonte 88,18 

      Espírito Santo 66,04 

         Vitória 92,21 

      Rio de Janeiro 78,32 

         Rio de Janeiro 85,01 

      São Paulo 64,26 

         São Paulo 67,38 

   Sul 63,36 

      Paraná 69,21 

         Curitiba 78,12 
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Unidade territorial Percentual de atendimento 

      Santa Catarina 39,96 

         Florianópolis 58,34 

      Rio Grande do Sul 65,06 

         Porto Alegre 69,61 

   Centro-Oeste 19,79 

      Mato Grosso do Sul 6,7 

         Campo Grande 20,63 

      Mato Grosso 29,98 

         Cuiabá 31,76 

      Goiás 31,1 

         Goiânia 68,86 

      Distrito Federal 15,04 

         Brasília 15,04 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. 

 

Diante da ausência de dados oficiais atualizados sobre a cobertura de 

saneamento em aglomerados subnormais, recorremos ao estudo realizado pelo Instituto 

Trata Brasil, do ano de 2015,16 que procurou verificar a cobertura de redes de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário nos cem maiores municípios do País. Onze 

desses municípios, entretanto, declararam não haver áreas de ocupações irregulares em seus 

territórios.  

De acordo com o Trata Brasil, em 2015, estimava-se haver 6.880 áreas 

irregulares nos 89 municípios pesquisados, com cerca de 2.963.036 domicílios. Estimava-se 

ainda residirem nessas áreas 10.127.130 habitantes, com média de 1.472 habitantes por área 

irregular. Essa população representava cerca de 5% da população estimada do País em 

2015 (204.450.649 habitantes). Impossível, entretanto, avaliar comparativamente os dados 

obtidos no Censo do IBGE de 2010 com os dados apresentados no Estudo, visto que os 

parâmetros adotados para avaliação foram diferentes.  

De acordo com o Estudo, acerca das formas de abastecimento de água 

das áreas irregulares nos 35 municípios participantes em que foi possível quantificar o 

número de assentamentos atendidos por forma de abastecimento, apenas 1.233 dos 6.026 

assentamentos são atendidos por, pelo menos, rede de abastecimento de água do prestador 

de serviço. Ou seja, apenas 20,5% dos aglomerados subnormais têm acesso à rede de 

abastecimento de água, mesmo que parcialmente.  

                                            
16 Instituto Trata Brasil (2015) Pesquisa saneamento básico em áreas irregulares – Relatório Brasil. Disponível 
em: http://www.tratabrasil.org.br/, acessado em 19/03/2021. 
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Com relação à coleta de esgotos, para os 29 municípios em que foi 

possível quantificar o número de assentamentos por tipo de esgotamento sanitário, apenas 

567 dos 6.026 assentamentos são atendidos, mesmo que parcialmente, por rede de coleta 

de esgoto do prestador de serviços. Ou seja, apenas cerca de 9,4% dos assentamentos têm 

acesso, pelo menos, à rede de esgoto, mesmo que parcialmente. 

Os pesquisadores alertam, entretanto, que entre os que não souberam 

informar o atendimento de água e esgoto está o município de São Paulo, com maior 

número de assentamentos entre os participantes da pesquisa. Ressaltam, também, o caráter 

da pesquisa, muitas vezes baseada em dados estimativos dos prestadores, tendo como 

principal contribuição trazer à luz esse grave problema. 

De acordo com Guimarães (2015),17 o que torna essa situação bastante 

complexa é que não se trata somente de indisponibilidade de dados para a estruturação das 

políticas públicas. Deve-se entender quais e como os mecanismos e ferramentas devem ser 

utilizados pelos diferentes atores desses territórios para transformarem políticas em ações 

concretas. Essas ações, segundo o autor, devem responder exatamente ao complexo 

contexto em que esses territórios urbanos se encontram, com elevado deficit de 

infraestrutura, grande demanda de investimentos, habitações em condições precárias e 

dificuldades quanto à regularização fundiária. 

Ainda de acordo com o especialista, o ordenamento jurídico do direito 

de acesso aos serviços básicos de infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário está subordinado ao direito de propriedade e ao direito ambiental no Brasil. Nesse 

sentido, os prestadores que assentam redes de água e esgoto em áreas irregulares ou com 

restrições ambientais correm o risco de ser acionados judicialmente. Por essa razão, até que 

essas áreas sejam regularizadas, são consideradas como não atendíveis e acabam muitas 

vezes não sendo incluídas nos indicadores e metas de universalização. Portanto, essa 

população fica excluída das metas da política pública, do poder concedente e, 

consequentemente, pelas prestadoras dos serviços públicos.  

Nesse sentido, completa Guimarães, o entendimento de que o direito de 

propriedade e o direito ambiental sobrepõem o direito humano fundamental de acesso a 

serviços essenciais compõe um dos principais obstáculos a serem transpostos pelo modelo 

                                            
17 Guimarães, E. F. (2015) Modelo inclusivo para a universalização do saneamento básico em áreas de 
vulnerabilidade social. Tese de doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental. Escola de Engenharia de 
São Carlos da Universidade de São Paulo. 
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para universalização do saneamento, requerendo inovação de mecanismos capazes de 

suprir demandas das populações em contextos vulneráveis, dentro do regime democrático. 

4.2. RECOMENDAÇÃO 146 

146. Efetuar mais esforços para melhorar o acesso à água e ao 

saneamento básico, especialmente no norte e no nordeste do país, 

empregando efetivamente o princípio da igualdade e da redução 

gradual da desigualdade através da implementação do Plano 

Nacional de Saneamento (Espanha); 

 

Antes de iniciar qualquer análise de dados estatísticos sobre saneamento 

básico, e uma vez que eles, em geral, tomam como base o número de domicílios (urbanos, 

rurais e totais) atendidos, é necessário ter uma noção de como ocorre a distribuição destes 

por região geográfica brasileira.  

A tabela a seguir resume tais dados para o ano de 2018, tomando como 

base o Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab): 

Tabela 3 – Características dos domicílios por regiões 

Regiões 

Geográficas 

Nº Domicílios 

Urbanos  

(e % do Brasil) 

Nº Domicílios 

Rurais  

(e % do Brasil) 

Nº Domicílios 

Totais  

(e % do Brasil) 

Norte 4.129.519 (6,7%) 1.142.122 (11,9%) 5.271.641 (7,4%) 

Nordeste 13.929.443 (22,7%) 4.553.347 (47,4%) 18.482.790 (26,0%) 

Sudeste 29.080.933 1.941.581 31.022.514 

Sul 9.330.562 1.411.221 10.741.783 

Centro-Oeste 4.945.340 550.510 5.495.850 

Brasil 61.415.797 9.598.781 71.014.578 

Fonte: Relatório Plansab 2018. Disponível em: 

https://antigo.mdr.gov.br/images/relatorio_plansab_2018.pdf. Acesso em: 14/3/2021. 

 

Como o foco aqui são as regiões Norte e Nordeste no contexto geral 

brasileiro, observa-se, pelos dados anteriores, que esta última concentra pouco mais de um 

quarto dos domicílios totais nacionais, enquanto que a região Norte, apenas 7,4%. Mas o 

que mais chama a atenção é o fato de que quase metade dos domicílios rurais brasileiros 

situa-se na região Nordeste, a qual, juntamente com a Norte, concentra praticamente 60% 

http://www.camara.leg.br/conle
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dos domicílios rurais no Brasil. Esta talvez seja a principal razão para o histórico deficit de 

infraestrutura (não só de saneamento básico) que atinge essas duas regiões, situação que as 

ações governamentais têm buscado reverter, nem sempre com êxito. 

Passando agora para os dados de saneamento básico propriamente ditos, 

a tabela a seguir resume os índices percentuais de atendimento com redes de água e coleta 

de esgotos e de tratamento dos esgotos em 2019, conforme a região geográfica brasileira. 

Observa-se que os índices de atendimento das regiões Norte e Nordeste situam-se bem 

abaixo da média nacional, principalmente no que diz respeito à coleta de esgotos, e em 

especial na região Norte. 

Tabela 4 – Índices de atendimento, por regiões 

 

Região 

Geográfica 

 

 

Índice de Atendimento com Rede (%) Índice de Tratamento dos 

Esgotos (%) 

Água  Coleta de esgotos Esgotos 

gerados 

Esgotos 

coletados 

Total Urbano Total Urbano Total Total 

Índice IN055  IN023 IN056 IN024  IN046 IN016 

Norte 57,5  70,4  12,3  15,8  22,0  82,8 

Nordeste 73,9  88,2  28,3  36,7  33,7  82,7 

Sudeste  91,1  95,9  79,5  83,7  55,5  73,4 

Sul 90,5  98,7  46,3  53,1  47,0  94,6 

Centro-Oeste 89,7  97,6  57,7  63,6  56,8  93,2 

Brasil 83,7  92,9  54,1  61,9  49,1  78,5 

Fonte: Diagnóstico SNIS AE_2019 - REPUBLICAÇÃO _04-02-2021.pdf, Quadro 6.1, p. 58. 

 

Assim, por exemplo, enquanto a média da coleta total de esgotos na 

região Nordeste é pouco superior à metade da média nacional (28,3% contra 54,1%), no 

caso da região Norte ela não chega a um quarto (12,3%). Se se considerarem apenas os 

esgotos urbanos, o quadro melhora um pouco (36,7% e 15,8%, respectivamente, contra 

61,9%).  

Já quanto ao tratamento dos esgotos, embora o percentual também 

esteja abaixo da média nacional (22,0% e 33,7%, respectivamente, das regiões Norte e 

Nordeste, contra 49,1%), o percentual do índice de tratamento dos esgotos coletados em 

ambas as regiões é pouco superior à média nacional (82,8% e 82,7%, respectivamente, 

contra 78,5%). Ou seja, do pouco esgoto que se coleta, boa parte é tratado. 

Por fim, quanto ao abastecimento de água, os percentuais do índice de 

http://www.camara.leg.br/conle
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atendimento por rede das duas regiões também são inferiores à média nacional, mas nas 

áreas urbanas, em especial, eles tendem a se aproximar do percentual nacional (70,4% e 

88,2% nas regiões Norte e Nordeste, respectivamente, contra 92,9% da média do índice 

nacional). 

A evolução das extensões das redes de água (índice AG005) e de esgotos 

(índice ES004), medidas em mil km, para os prestadores de serviços participantes do 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), entre 2009 e 2019, indica que, 

nesse intervalo de dez anos, para o Brasil como um todo, há uma tendência de crescimento 

médio anual de 3,6% para extensão de rede de água e 6,4% para extensão de rede de 

esgoto. No período, observou-se uma taxa de crescimento de 19,4 mil km por ano para 

extensão de rede de água e 14,6 mil km por ano para a extensão da rede de esgoto18. 

Já a evolução dos índices de atendimento da população total com 

abastecimento de água (IN055) e de perdas na distribuição (IN049) para os prestadores de 

serviços participantes do SNIS entre 2009 e 2019 demonstra o crescimento total do 

primeiro índice de 2% no período, equivalente a uma taxa de crescimento médio de 0,2% 

ao ano. Já com relação ao índice IN049, observa-se queda de 2,4% no período analisado, 

equivalente à média de 0,2% ao ano19. Neste último caso, as médias das regiões Norte e 

Nordeste permanecem superiores à média nacional (55,2% e 45,7%, respectivamente, 

contra 39,2%). Todos esses percentuais indicam um desperdício ainda muito grande de 

água, em especial nas duas regiões ora em foco20. 

A tabela a seguir mostra a evolução percentual de domicílios urbanos, 

rurais e totais abastecidos com água por rede de distribuição ou por poço ou nascente, por 

região geográfica, nos anos de 2010, 2014 e 2018, bem como as metas do Plansab para 

2023 e 2033: 

 

                                            
18 Fonte: Diagnóstico SNIS AE_2019 - REPUBLICAÇÃO _04-02-2021.pdf, Gráfico 16.3. 
19 Fonte: Diagnóstico SNIS AE_2019 - REPUBLICAÇÃO _04-02-2021.pdf, Gráfico 16.6. 
20 Fonte: Diagnóstico SNIS AE_2019 - REPUBLICAÇÃO _04-02-2021.pdf, Gráfico 8.2. 

http://www.camara.leg.br/conle
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Tabela 5 – Índices de atendimento por redes de água, por regiões e tipo de domicílios 

Regiões 

Geográficas 

% Domicílios 

Urbanos  

% Domicílios Rurais  % Domicílios  

Totais  

Ano (20xx) 10 14 18 23 33 10 14 18 23 33 10 14 18 23 33 

Norte 88 91 92 96 100 42 50 52 61 76 77 83 84 91 94 

Nordeste 95 96 96 97 100 46 55 57 65 80 83 87 87 91 97 

Sudeste 98 98 99 99 100 86 90 90 94 100 98 98 98 99 100 

Sul 99 99 99 100 100 94 95 96 97 100 99 99 99 100 100 

Centro-Oeste 98 98 99 99 100 81 85 86 90 100 96 97 97 98 100 

Brasil 97 98 98 98 100 65 70 71 77 87 93 94 95 96 99 

Fonte: https://antigo.mdr.gov.br/images/relatorio_plansab_2018.pdf. Acesso em: 14/3/2021. 

 

Os dados da tabela anterior indicam que, quanto às regiões Norte e 

Nordeste, objeto desta seção, houve uma significativa evolução no percentual de 

domicílios, tanto urbanos quanto rurais, abastecidos com água por rede de distribuição ou 

por poço ou nascente entre os anos de 2010 e 2014, mas muito pouco expressiva entre 

2014 e 2018. Esses últimos dados colocam em dúvida a capacidade nacional de atender às 

metas de abastecimento de água previstas no Plansab para 2023 e 2033. 

Já a evolução dos índices de atendimento da população total com coleta 

de esgotos (IN056) e de tratamento dos esgotos gerados (IN046) para os prestadores de 

serviços participantes do SNIS entre 2009 e 2019 mostra crescimentos contínuos desses 

índices. O IN056 cresceu 9,6% e o IN046 apresentou acréscimo de 11,2% no período 

analisado, correspondendo a um crescimento médio anual de 1,0% e 1,1%, 

respectivamente21. 

A tabela a seguir mostra o percentual de domicílios urbanos, rurais e 

totais servidos por rede coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários, por 

região geográfica, nos anos de 2010, 2014 e 2018, bem como as metas do Plansab para 

2023 e 2033: 

 

 

 

                                            
21 Fonte: Diagnóstico SNIS AE_2019 - REPUBLICAÇÃO _04-02-2021.pdf, Gráfico 16.8. 

http://www.camara.leg.br/conle
https://antigo.mdr.gov.br/images/relatorio_plansab_2018.pdf


26 

 

 

Claudio Nazareno, Mauricio Boratto, Claudio Moura, Daniel Shim e Rogério Scheidemantel 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores.  

Saiba mais sobre a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados e conheça outros estudos em: www.camara.leg.br/conle 

Tabela 6 – Índices de atendimento de coleta de esgotos, por regiões e tipo de domicílios 

Regiões 

Geográficas 

% Domicílios 

Urbanos  

% Domicílios Rurais  % Domicílios  

Totais  

Ano (20xx) 10 14 18 23 33 10 14 18 23 33 10 14 18 23 33 

Norte 41 41 42 59 86 8 8 11 27 55 33 34 36 55 87 

Nordeste 57 61 65 74 89 11 16 26 37 61 45 50 56 66 85 

Sudeste 91 93 94 95 98 27 32 36 57 93 87 89 91 93 96 

Sul 78 79 82 87 96 31 35 40 53 75 72 74 78 86 99 

Centro-Oeste 56 67 80 82 92 13 20 45 48 74 52 65 79 79 84 

Brasil 75 77 80 85 93 17 21 28 42 69 67 70 74 81 92 

 Fonte: https://antigo.mdr.gov.br/images/relatorio_plansab_2018.pdf. Acesso em: 14/3/2021. 

 

Os dados da tabela anterior indicam a evolução pouco significativa do 

percentual de domicílios atendidos por serviço de coleta de esgoto, além das evidentes 

desigualdades regionais de acesso, com os menores índices registrados no Norte e no 

Nordeste. Nesta última região, a evolução de atendimento foi razoável, embora insuficiente 

para cumprir as metas previstas no Plansab. Já no caso da região Norte, em face dos dados 

obtidos entre 2010 e 2018, pode-se afirmar que são verdadeiras peças de ficção os 

percentuais previstos no Plano para os anos de 2023 e 2033.  

Com relação ao tratamento de esgotos, é necessário fazer a análise 

levando-se em consideração tanto o esgoto coletado (ou seja, o quanto é tratado do que se 

coleta) quanto o gerado (calculado, de forma estimativa, a partir do volume de água 

consumida). A tabela a seguir mostra a evolução de um e de outro, por região geográfica, 

nos anos de 2010, 2014 e 2018, bem como as metas do Plansab para 2023 e 2033 (apenas 

no primeiro caso): 

Tabela 7 – Índices de tratamento de esgotos coletado e tratado 

Regiões 

Geográficas 

% Tratamento 

Esgoto Coletado 

% Tratamento 

Esgoto Gerado 

Ano (20xx) 10 14 18 23 33 10 14 18 

Norte 88 73 79 78 94 22 14 22 

Nordeste 79 72 77 80 93 32 31 36 

Sudeste 56 62 65 76 90 41 46 50 

Sul 71 76 85 88 94 33 37 45 

Centro-Oeste 82 83 87 90 96 43 46 54 

Brasil 59 63 66 79 93 38 41 46 

Fonte: https://antigo.mdr.gov.br/images/relatorio_plansab_2018.pdf, acesso em: 14/3/2021. 
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Os dados da tabela anterior demonstram a disparidade de valores entre 

um indicador e outro, em especial onde o percentual de esgoto coletado é pequeno, como 

são os casos, exatamente, das regiões Norte e Nordeste, em que o número de domicílios 

atendidos por esse serviço é inferior à metade. Se, quanto ao percentual de tratamento do 

esgoto coletado, a situação nessas duas regiões em 2018 era confortável em relação à 

prevista para os anos de 2023 e 2033, no caso do percentual de tratamento do esgoto 

gerado a evolução registrada foi muito pequena entre 2010 e 2018, ao contrário das demais 

regiões e da média brasileira. 

Os valores de investimentos efetivamente realizados no setor, apontados 

pelo SNIS, indicam uma curva com forte tendência ao crescimento de recursos aplicados 

de 2009 a 2014, com exceção de 2010 para 2011. Porém, no período de 2015 a 2017, 

observam-se três anos consecutivos de queda no total investido no setor de água e esgoto. 

Em 2018, os investimentos retomaram o crescimento, com total de R$13,2 bilhões, 20,1% 

a mais do que o montante investido em 2017. Por fim, em 2019, o aumento permanece e 

os investimentos realizados chegam a R$ 15,7 bilhões, 19,5% de crescimento quando 

comparado a 201822. 

Tais investimentos, contudo, ainda estão muito aquém do necessário 

para reduzir os déficits de acesso regionais. Com relação ao abastecimento de água, a 

situação é extrema na região Norte, onde esse deficit é 7,2 vezes superior ao investimento. 

No Nordeste, a situação tampouco é boa, com o deficit de acesso superior ao percentual da 

participação dos investimentos (37,1% do deficit e 20,5% dos investimentos). O mesmo 

ocorre quanto ao esgotamento sanitário, em que, na região Norte, a situação também é 

extrema, sendo esse deficit 4,3 vezes superior ao investimento, ao passo que no Nordeste ele 

é 2,1 vezes superior23.  

Importante ressalva precisa ser feita com relação ao SNIS. Os dados 

reportados ao sistema são autodeclaratórios. Assim, e em que pese os esforços dos gestores 

do sistema no MDR para checar a consistência das informações, incorreções podem ser 

verificadas. 

Em síntese, embora a situação de acesso aos serviços de saneamento 

básico venha melhorando gradativamente na última década nas regiões Norte e Nordeste – 

que, historicamente, sempre apresentaram índices bem inferiores às médias nacionais –, tal 

                                            
22 Fonte: Diagnóstico SNIS AE_2019 - REPUBLICAÇÃO _04-02-2021.pdf, Gráfico 16.10. 
23 Fonte: Diagnóstico SNIS AE_2019 - REPUBLICAÇÃO _04-02-2021.pdf, Gráficos 10.1 e 10.2. 
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tendência de crescimento, caso mantenha o mesmo ritmo nos próximos anos, não será 

suficiente para cumprir as metas previstas no Plansab de redução das desigualdades 

regionais. 

4.3. RECOMENDAÇÃO 147 

147. Intensificar os esforços para garantir o acesso à água potável e 

ao saneamento básico, instalando novas redes de água e 

tratamento (Turquia); 

 

Nesta seção, apresentamos os comentários sobre a expansão das redes 

de saneamento básico no Brasil sob três perspectivas: 

a) Dados gerais sobre a evolução das redes de saneamento básico; 

b) Dados sobre a evolução das redes de saneamento por região; e 

c) Dados sobre a evolução das redes de saneamento por natureza jurídica 

do prestador do serviço. 

A seguir, comentamos as informações coletadas na base SNIS nas três 

categorias aqui indicadas. Os dados que serviram como base para esta seção encontram-se 

no Anexo II deste documento, lembrando das potenciais inconsistências existentes, como 

já mencionado. 

4.3.A.  DADOS GERAIS SOBRE A EVOLUÇÃO DAS REDES DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

O Gráfico 8, a seguir, demonstra a evolução das extensões das redes de 

água e de esgoto, medidas em mil quilômetros, conforme dados extraídos do SNIS24. 

                                            
24 Consulta à base de dados do SNIS, Disponível em http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/#. Acessado em 
15/03/2021, 
Na extração foram considerados os indicadores “AG005 – Extensão da rede de água em km” e “ES004 - 
Extensão da rede de esgotos em km”  
AG005: Comprimento total da malha de distribuição de água, incluindo adutoras, subadutoras e redes 
distribuidoras e excluindo ramais prediais, operada pelo prestador de serviços, no último dia do ano de 
referência. Unidade: km. 
ES004: Comprimento total da malha de coleta de esgoto, incluindo redes de coleta, coletores tronco e 
interceptores e excluindo ramais prediais e emissários de recalque, operada pelo prestador de serviços, no 
último dia do ano de referência. Unidade: km. 

http://www.camara.leg.br/conle
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Fonte: SNIS (2014-2019). Ministério do Desenvolvimento Regional. 

O gráfico anterior indica que, em 2014, o Brasil possuía 586,2 mil 

quilômetros de redes de água e 270,7 mil quilômetros de redes de esgoto. Em 2019, essas 

redes atingiram 680,4 mil quilômetros nas redes de abastecimento água, representando um 

crescimento de 16,07% nesse interstício. Em relação ao esgotamento sanitário, são 354,3 

mil quilômetros de redes de coleta de esgoto, o que representa um crescimento de 30,88% 

no período analisado. 

4.3.B. DADOS SOBRE A EVOLUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO 

POR REGIÃO 

Os Gráficos 9 e 10 demonstram a evolução das extensões das redes de 

água e de esgoto por região, no período compreendido entre 2014 e 2019, conforme 

extraído da base de dados SNIS. 
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Gráfico 8 - Expansão das redes de saneamento básico (2014-
2019)
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Fonte: SNIS (2014-2019). Ministério do Desenvolvimento Regional 

 

 

Fonte: SNIS (2014-2019). Ministério do Desenvolvimento Regional 

Em relação ao recorte regional para extensão das redes de abastecimento 

de água (Gráfico 9) e esgotamento sanitário (Gráfico 10), observa-se um crescimento 

desigual no país. A região Sudeste, a mais populosa, destaca-se das demais tanto em relação 

à expansão das redes de água quanto de esgoto. Nas demais também identificamos a 

presença de um crescimento praticamente contínuo, mas proporcionalmente inferior e 

assimétrico, quando considerada a concentração populacional em cada região. 
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4.3.C. DADOS SOBRE A EVOLUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO 

POR NATUREZA JURÍDICA DO PRESTADOR DO SERVIÇO. 

Os Gráficos 11 e 12 apresentam os dados de extensão da rede de água e 

de esgotamento sanitário pela natureza jurídica do prestador, no período de 2011 a 2019. 

 

Fonte: SNIS (2014-2019). Ministério do Desenvolvimento Regional 

 

 

Fonte: SNIS (2014-2019). Ministério do Desenvolvimento Regional 
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Por fim, salientamos também a contribuição dos prestadores para a 

extensão das redes de abastecimento de água (Gráfico 11) e de esgotamento sanitário 

(Gráfico 12). Nesse sentido, as sociedades de economia mista com administração pública 

foram as que mais participaram da expansão de ambas as redes, movimento enfatizado a 

partir de 2016. Destaca-se ainda a contribuição das autarquias, em menor escala, para a 

extensão da rede de abastecimento de água no período analisado. 

5. CONCLUSÕES 

Como visto neste relatório preliminar, as três recomendações indicadas 

ao governo brasileiro encontram-se em estágios intermediários de desenvolvimento e, das 

três, a Recomendação 145, que tange ao atendimento de favelas, é a que tem maior 

necessidade de estruturação. 

A avaliação da Recomendação 145 teve que recorrer a dados de 2010 

para indicar que apenas 88% dessas residências possuíam acesso à água encanada e 56% a 

coleta de esgotos, contra médias nacionais de 94,5% e 74,3%, respectivamente. Ademais, 

há grandes disparidades regionais. Enquanto que em Rondônia, por exemplo, apenas 30% 

das habitações subnormais possuíam acesso à rede de água, nos domicílios urbanos do Sul 

do país a média de atendimento chegava a 99%. Já a coleta de esgotos das habitações 

subnormais, em Porto Velho, outro caso, não atingia a 8%, sendo que nos domicílios 

urbanos do Sudeste esse índice alcançava 84%. 

Esses dados devem ser considerados com certa parcimônia, todavia. A 

iniciativa Trata Brasil indicou que apenas 21% dos aglomerados subnormais de 29 dos 100 

maiores municípios do País possuíam acesso à água e 9,4% a rede de esgotos, em 2015. 

Ademais, a iniciativa estima que apenas nesse pequeno número de cidades estariam 

concentrados quase três milhões de moradias, o que equivaleria a 4% do total do país. Por 

outro lado, segundo a PNAD 2019, esses domicílios, ditos subnormais, representam 7% 

dos domicílios do país. 

Essas aparentes disparidades e inconsistências indicam que o Poder 

Público precisaria planejar um programa específico que inclua como etapa inicial o correto 

levantamento do público alvo. Exatamente pelas características dos ditos aglomerados 

subnormais, normalmente ocupações irregulares ou clandestinas, não foi possível encontrar 

dados confiáveis que atestem os níveis de atendimento por serviços de saneamento. Some-

se a isso o atraso do recenseamento devido à pandemia da Covid-19. De outra parte, tanto 
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o SNIS quanto o Plansab não possuem indicadores específicos para esse tipo de 

habitações. Dessa maneira, sem a posse de dados confiáveis, qualquer ação pública, ainda 

mais em épocas de escassez de recursos, carecerá de correta definição de metas e objetivos. 

Outro aspecto que dificulta a implementação de medidas para ampliar o 

acesso a serviços de saneamento em favelas decorre do ordenamento jurídico. Enquanto 

essas áreas não são regularizadas, elas não podem receber investimentos e, ao mesmo 

tempo, não são computadas para efeitos de cálculos em índices ou planos de coberturas. 

Com relação à Recomendação 146, relativa ao Norte e Nordeste, de 

fato há uma grande disparidade nacional em desfavor daquelas regiões, estando elas abaixo 

da média nacional em atendimento tanto com rede de água (Norte, 58%; Nordeste, 74% e 

Brasil, 84%) quanto com coleta de esgotos (12%; 28% e 54%) e tratamento deles (22%; 

34% e 49%). 

As razões são diversas, destacando-se, em primeiro lugar, a capacidade 

de captação de investimentos. Enquanto o Sudeste captou cerca de 50% dos investimentos 

do setor em 2019, o Norte ficou com apenas 4% e o Nordeste, com 24%. A análise do 

desenvolvimento das redes de saneamento aponta que os maiores crescimentos são 

protagonizados pelas empresas estaduais de saneamento e os sistemas autônomos 

(Sistemas Autônomos de Água e Esgoto, SAAEs – municipais). Assim, depreende-se que 

essas instituições das regiões Norte e Nordeste são as que possuem as maiores dificuldades 

na obtenção de recursos. 

Outra razão importante diz respeito à característica sociogeográfica 

daquelas regiões. Como indicado neste estudo, chama a atenção o fato de que o Norte e o 

Nordeste concentram quase 60% dos domicílios rurais do país. No contrário, essas mesmas 

regiões são responsáveis por apenas 30% dos domicílios urbanos, apesar de ocuparem mais 

de 60% do território nacional. Essa baixa densidade habitacional implica maior dificuldade 

de atendimento das comunidades, pela necessidade de aplicação de sistemas distribuídos e 

isolados, normalmente de menor eficiência econômica. Ademais, devem ser considerados 

outros aspectos econômicos, como a dificuldade de transporte (principalmente no Norte) e 

as grandes distâncias das regiões produtoras e que concentram boa parte da atividade 

econômica do país, incluindo os insumos utilizados no setor – tanto de conhecimento 

quanto materiais. Esses ingredientes apresentam-se como importantes gargalos que indicam 

a necessidade de tratamento diferenciado por parte do Poder Público para essas regiões. Os 

dados apontam ser muito improvável que as metas previstas no Plansab para 2023 ou 2033 
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sejam atendidas. 

Acerca da Recomendação 147, que trata da expansão das redes, este 

relatório indicou um crescimento maior da rede de esgotos (31%) do que da de água (16%). 

Provavelmente a diferença se deve ao fato de os serviços de abastecimento de água já 

possuírem índice razoável de universalização (95%) em comparação com o de esgotos 

(74%). Novamente, o Sudeste foi responsável por 38% do crescimento das redes de água 

nos últimos cinco anos terminados em 2019 e por 53% na parte de redes de esgoto. Já o 

Norte, por 5% e 2%, respectivamente, e o Nordeste, por 25% e 16%. 

Com relação à ampliação das redes, verificou-se que, dentre as principais 

operadoras dos serviços, as instituições municipais (os SAAEs e a própria Prefeitura) 

contribuíram significativamente menos com o aumento das redes nos últimos cinco anos 

(contribuição de 16% no aumento das redes de água e 18% das redes de esgoto), em 

comparação com as empresas estaduais (69% e 57%, respectivamente). Aqui, é provável 

que as razões, novamente, digam respeito a economias de escala. Entende-se serem 

necessários mecanismos diferenciados que permitam aos pequenos sistemas municipais dar 

maior contribuição para o aumento das redes. De fato, os valores desembolsados pelos 

agentes federais entre 2011 e 2018 foram de apenas 77% das necessidades de investimento 

previstas no Plansab para sistemas de abastecimento de água e de apenas 33% para 

esgotamento sanitário. 

Ademais, considerando que existem 1.152 municípios que sequer 

possuem contratos regulares para prestação dos serviços, possivelmente é grande o número 

de municípios que não reúnem a capacitação e as condições necessárias para o recebimento 

de recursos. Talvez como reflexo disso, no período analisado apenas 9% dos investimentos 

no setor foram não onerosos da União, e ainda por cima com viés de diminuição. Esses 

indicadores apontam que, se não há falta de priorização do setor pelas autoridades 

financeiras, há, ao menos, dificuldade para execução das ações previstas. Evidentemente, há 

gargalos a serem identificados e este Observatório possui papel fundamental nessa tarefa. 

Como consideração final neste relatório preliminar, verifica-se que as 

recomendações aqui postas encontram-se em estágios que podem ser considerados como 

intermediários. Entretanto, o crescimento dos índices de atendimento de saneamento 

básico não condiz com o crescimento econômico do período e, arriscamos afirmar, estão 

de acordo com o histórico de semiabandono do setor. Ações concretas visando tanto ao 

aumento dos investimentos quanto à priorização das ações e mecanismos de financiamento 
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devem ser buscadas. Porém, planos e metas devem se basear em coletas periódicas e 

rigorosas quanto à qualidade dos dados alimentados nos sistemas utilizados para o seu 

planejamento e acompanhamento. 
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6. ANEXO I 

Tabelas utilizadas no levantamento de investimentos em saneamentos 

 

Tabela I.1 - Valores médios anuais desembolsados pelos Agentes Federais entre 2011 e 2018 versus 
necessidade de investimentos prevista no Plansab para o período de 2014 a 2018 

Situação dos Recursos de 
Agentes Federais 

Abastecimento 
de água 

Esgotamento 
Sanitário 

Drenagem 
Urbana 

Resíduos 
Sólidos Gestão Total 

Desembolsados -2011 a 
2018 3,645 2,710 1,320 0,228 0,297 8,199 

Necessidade de 
Investimentos - Plansab - 
2014 a 2018 4,646 8,215 2,091 2,077 0,658 17,687 

Proporção: 
desembolsados versus 
necessidade de 
investimentos 78,45% 32,98% 63,10% 11,00% 45,16% 46,36% 

Valores em R$ bilhões; Fonte: Relatório Plansab 2018 

 

Tabela I.2 - Saneamento - Investimentos (R$ bihões) - aplicação por agentes federais- 2011 a 2018 

Ano 
Abastecimento 

de água 
Esgotamento 

Sanitário 
Drenagem 

Urbana 
Resíduos 
Sólidos Gestão 

2011 2,1 2,7 1,3 0,3 0,6 
2012 3,1 2,9 1,4 0,2 0,9 
2013 4,3 2,7 1,6 0,3 0,2 
2014 5,8 2,5 1,5 0,3 0,2 
2015 5,8 2,7 1,2 0,2 0,1 
2016 4,3 2,7 1,3 0,2 0,2 
2017 2,2 2,9 1,3 0,3 0,1 
2018 1,6 2,6 1,0 0,1 0,1 
Total 29,2 21,7 10,6 1,9 2,4 
Média 3,7 2,7 1,3 0,2 0,3 

Valores em R$ bilhões; Fonte: Relatório Plansab 2018 

 

Tabela I.3 - Abastecimento de Água 

Ano/Local Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul 
Centro-
Oeste 

2011 3,912 0,271 0,774 2,082 0,460 0,324 
2012 4,402 0,240 0,998 2,117 0,614 0,433 
2013 5,017 0,261 1,367 2,219 0,669 0,501 
2014 5,786 0,250 1,415 2,688 0,833 0,600 
2015 6,338 0,204 1,032 3,926 0,768 0,408 
2016 6,712 0,238 1,156 4,039 0,750 0,529 
2017 6,456 0,238 1,311 3,449 0,923 0,535 
2018 7,214 0,337 1,485 3,761 0,991 0,639 
2019 8,168 0,420 2,060 3,927 1,020 0,739 

Valores em R$ bilhões; Fonte: Base de dados do SNIS, consulta em 15/03/2021, 
http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/ 
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Tabela I.4 - Esgotamento Sanitário 

Ano/Local Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

2011 4,490 0,154 0,581 2,727 0,752 0,276 
2012 5,376 0,157 0,707 3,146 0,891 0,475 
2013 5,432 0,231 0,693 3,143 0,884 0,482 
2014 6,411 0,185 0,695 3,973 0,954 0,603 
2015 5,836 0,172 0,901 3,336 0,954 0,472 
2016 4,799 0,170 0,757 2,345 0,951 0,575 
2017 4,506 0,219 0,645 2,263 1,006 0,374 
2018 5,947 0,212 0,905 3,182 1,079 0,568 
2019 7,562 0,169 1,644 3,902 1,259 0,587 

Valores em R$ bilhões; Fonte: Base de dados do SNIS, consulta em 15/03/2021, 
http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/ 

Tabela I.5 - Investimentos - Recursos Próprios - aplicação por região - 2011 a 2019 

Ano/Local Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

2011 4,000 0,114 0,420 2,488 0,676 0,302 
2012 5,365 0,129 0,732 3,383 0,869 0,253 
2013 5,657 0,227 0,822 3,278 0,869 0,460 
2014 6,388 0,106 0,836 4,008 1,027 0,411 
2015 5,872 0,117 0,973 3,352 1,057 0,372 
2016 6,307 0,138 0,836 4,089 0,804 0,440 
2017 6,327 0,153 0,788 3,663 1,394 0,329 
2018 7,465 0,118 1,173 4,531 1,228 0,414 
2019 10,587 0,202 2,343 5,972 1,504 0,566 

Valores em R$ bilhões; Fonte: Base de dados do SNIS, consulta em 15/03/2021, 
http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/ 

Tabela I.6 - Investimentos - Recursos Onerosos - aplicação por região - 2011 a 2019 

Ano/Local Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

2011 2,674 0,029 0,239 1,765 0,452 0,189 
2012 2,717 0,096 0,289 1,241 0,513 0,578 
2013 3,024 0,081 0,387 1,588 0,545 0,422 
2014 3,542 0,143 0,195 1,907 0,656 0,642 
2015 3,749 0,182 0,130 2,490 0,573 0,373 
2016 3,697 0,081 0,245 2,047 0,832 0,492 
2017 2,933 0,150 0,228 1,811 0,421 0,324 
2018 3,957 0,244 0,266 2,093 0,761 0,594 
2019 3,499 0,207 0,374 1,634 0,656 0,628 

Valores em R$ bilhões; Fonte: Base de dados do SNIS, consulta em 15/03/2021, 
http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/ 

Tabela I.7 - Investimentos - Recursos não Onerosos -  aplicação por região - 2011 a 2019 

Ano/Local Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

2011 1,652 0,270 0,693 0,505 0,076 0,108 
2012 1,473 0,171 0,672 0,441 0,112 0,077 
2013 1,507 0,154 0,840 0,353 0,098 0,061 
2014 2,177 0,164 1,066 0,713 0,101 0,132 
2015 1,624 0,065 0,764 0,590 0,074 0,131 
2016 1,324 0,170 0,759 0,212 0,044 0,139 
2017 1,515 0,154 0,852 0,194 0,072 0,243 
2018 1,530 0,176 0,838 0,274 0,055 0,187 
2019 1,432 0,178 0,875 0,170 0,085 0,124 

Valores em R$ bilhões; Fonte: Base de dados do SNIS, consulta em 15/03/2021, 
http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/  
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7. ANEXO II 

Tabelas utilizadas no levantamento sobre expansão das redes de saneamento 

 

Tabela II.1 - Expansão das redes de saneamento básico (2014-2019) 

Rede 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 
Var (2019-

2014) 

Água 

   
586.169,8

2  

   
602.408,1

6  

   
626.272,2

3  

   
640.714,8

4  

   
662.638,4

3  

   
680.361,5

5  

   
3.798.565,0

3  
         

94.191,73  

Esgot
os 

   
270.660,8

4  

   
284.041,0

7  

   
303.088,8

3  

   
312.816,2

0  

   
325.602,3

7  

   
354.298,5

7  

   
1.850.507,8

8  
         

83.637,73  

Fonte: Extração da base de dados SNIS 

Tabela II.2 – Extensão da rede de abastecimento de água em km, por região, período 2014-2019 

Região 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total  
Var (2019-

2014) 

Sudeste 

   
252.331,7
3  

   
258.947,7
2  

   
265.936,1
6  

   
273.180,6
9  

   
278.788,0
4  

   
287.977,1
6  

   
1.617.161,5
0  

         
35.645,43  

Sul 

   
128.147,0
5  

   
130.901,1
5  

   
138.657,5
2  

   
138.834,8
3  

   
143.344,3
3  

   
147.130,8
1  

       
827.015,69  

         
18.983,76  

Nordeste 

   
115.737,3
6  

   
119.670,0
8  

   
122.221,9
7  

   
127.543,4
6  

   
134.384,9
2  

   
139.267,9
0  

       
758.825,69  

         
23.530,54  

Centro-
Oeste 

     
59.318,63  

     
59.814,73  

     
64.843,46  

     
66.660,74  

     
69.700,42  

     
70.418,55  

       
390.756,53  

         
11.099,92  

Norte 
     
30.635,05  

     
33.074,48  

     
34.613,12  

     
34.495,12  

     
36.420,72  

     
35.567,13  

       
204.805,62  

           
4.932,08  

Fonte: Extração da base de dados SNIS 

Tabela II.3 – Extensão da rede de esgotamento em km, por região, período 2014-2019 

Região 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total  
Var (2019-

2014) 

Sudeste 

   
171.651,8

6  

   
178.303,4

8  

   
186.720,3

7  

   
189.989,5

5  

   
196.664,6

3  

   
216.258,5

5  

   
1.139.588,4

4  
         

44.606,69  

Sul 
     

42.625,29  
     

45.586,80  
     

48.328,92  
     

51.754,51  
     

53.467,14  
     

57.781,31  
       

299.543,97  
         

15.156,02  

Nordeste 
     

29.235,60  
     

31.318,54  
     

36.200,69  
     

37.205,59  
     

38.940,80  
     

42.325,78  
       

215.227,00  
         

13.090,18  

Centro-
Oeste 

     
22.747,88  

     
23.475,70  

     
25.430,57  

     
27.696,25  

     
30.030,43  

     
31.547,58  

       
160.928,41  

           
8.799,70  

Norte 
       

4.400,21  
       

5.356,55  
       

6.408,28  
       

6.170,30  
       

6.499,37  
       

6.385,35  
         

35.220,06  
           

1.985,14  

Fonte: Extração da base de dados SNIS 
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Tabela II.4 – Extensão da rede de abastecimento de água em km, pela natureza jurídica do prestador de 
serviço, período 2014-2019 

Natureza jurídica do prestador 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Var 
(2019-
2014) 

Sociedade de economia mista 
com administração pública 

   
353.08
0,97  

   
358.21
3,21  

   
366.25
8,52  

   
430.45
0,57  

   
434.44
8,99  

     
450.23
5,10  

   
2.039.60

6,39  

   
97.154,1

3  

Autarquia 
11278
8,58 

   
115.55
5,06  

   
117.97
2,47  

   
124.40
6,38  

   
129.87
9,06  

     
128.28
8,25  

       
616.101,

22  

   
15.499,6

7  

Empresa Privada 

     
33.969

,59  

     
40.832

,13  

     
43.465

,50  

     
43.365

,57  

     
49.983

,31  

       
52.180,

31  

       
263.796,

41  

   
18.210,7

2  

Administração pública direta 

     
35.394

,04  

     
34.564

,73  

     
43.459

,38  

     
38.248

,58  

     
41.611

,80  

       
42.766,

58  

       
236.045,

11  
     

7.372,54  

Empresa Pública 
3693,7

4 
3573,4

7 
3491,3

3 
3978,2

4 
6444,4

7 
6547,7

1 

         
27.728,9

6  
     

2.853,97  

Organização Social 145,00 145,00 145,50 265,50 270,80 343,60 
           

1.315,40  
         

198,60  

Fonte: Extração da base de dados SNIS 

Tabela II.5 – Extensão da rede de esgotamento em km, pela natureza jurídica do prestador de serviço, 
período 2014-2019 

Natureza jurídica do 
prestador 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Var 
(2019-
2014) 

Sociedade de economia mista 
com administração pública 

   
132.70
6,36  

   
136.97
4,96  

   
140.87
8,52  

   
181.07
0,48  

   
187.29
6,49  

     
197.351

,41  

       
843.571,

86  

   
64.645,0

5  

Autarquia 

     
66.523,

34  

     
69.455,

63  

     
70.013,

75  

     
73.601,

19  

     
75.476,

71  

       
77.218,

56  

       
365.765,

84  

   
10.695,2

2  

Administração pública direta 

     
24.527,

64  

     
23.367,

14  

     
35.136,

46  

     
33.498,

50  

     
35.729,

76  

       
51.081,

99  

       
203.341,

49  

   
26.554,3

5  

Empresa Privada 

     
15.859,

34  

     
19.054,

14  

     
21.874,

16  

     
22.214,

18  

     
24.070,

93  

       
25.417,

69  

       
128.490,

44  
     

9.558,35  

Empresa Pública 

       
2.200,6

8  

       
2.215,1

6  

       
2.171,0

7  

       
2.431,8

5  

       
3.028,4

8  

          
3.228,9

2  

         
15.276,1

6  
     

1.028,24  

Organização Social 
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                       
-    

                        
-    

                  
-    

Fonte: Extração da base de dados SNIS 
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