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RESUMO 
O saneamento básico oferece serviços vitais para as pessoas. Desenvolver práticas de 
saneamento básico auxiliam na promoção da saúde pública. Contudo, uma análise 
objetiva dessa relação, em nível municipal, no Brasil, ainda é incipiente. Nesse contexto, 
o objetivo deste trabalho foi investigar, por meio de indicadores, a relação entre a 
disponibilidade dos serviços de saneamento básico associados com água e esgoto e a 
promoção da saúde pública nos municípios brasileiros. Para tanto, estabeleceram-se os 
seguintes objetivos específicos: estruturar um banco de dados que integre indicadores 
vinculados com saneamento básico e com saúde pública por município brasileiro; 
caracterizar a distribuição da população brasileira no território de acordo com a divisão 
regional proposta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; diagnosticar o 
atendimento dos municípios brasileiros com serviços de saneamento básico associados 
com distribuição de água potável, com coleta de esgoto e com coleta e tratamento de 
esgoto; diagnosticar as ocorrências de internações hospitalares motivadas por doenças 
de veiculação hídrica nos municípios brasileiros; e relacionar as condições de 
atendimento dos municípios brasileiros com serviços de saneamento básico associados 
com água e esgoto e as ocorrências de internações hospitalares motivadas por doenças 
de veiculação hídrica. Inicialmente, coletaram-se dados de saneamento básico a partir do 
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento e dados de saúde disponibilizados 
pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil, referentes ao 
ano de 2017. Esses dados foram consolidados em uma base de dados integrada, de onde 
foram extraídos e calculados indicadores municipais relacionados à cobertura por rede de 
água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto e número de internações causadas por 
doenças de veiculação hídrica. A análise dos dados foi realizada por meio de técnicas 
estatísticas e de geoprocessamento. Os resultados da cobertura por rede de água 
indicaram que a região Norte apresentou o menor índice de cobertura, com 57,5%, e as 
regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul apresentaram médias superiores a 74,0%. Os 
resultados associados com cobertura por coleta de esgoto indicam que a região Sudeste 
apresentou média de 71,00%, enquanto a região Norte apresentou índice de cobertura 
média de 24,41%. Com relação ao tratamento de esgoto, as regiões Centro-Oeste 
(41,61%), Sudeste (42,39%) e Sul (39,36%) apresentaram coberturas aproximadas, e as 
regiões Nordeste (19,21%) e Norte (19,94%) registraram os índices mais baixos. Com 
relação ao número de internações causadas por doenças de veiculação hídrica, as 
regiões Nordeste (0,32%) e Norte (0,29%) foram aquelas que apresentaram maior 
proporção, seguidas pelas regiões Centro-Oeste (0,22%) e Sul (0,21%), sendo que a 
Sudeste (0,11%) apresentou a menor proporção. A relação entre a cobertura de água e a 
internação, além de ser estatisticamente significativa (p < 0,05), também se mostrou muito 
forte (r = -0,91), indicando, que conforme a cobertura de rede de água aumenta, o número 
de internações tende a diminuir. A relação entre a coleta de esgoto e a internação também 
se apresentaram estatisticamente significativa (p < 0,05) e muito forte (r = -0,96), 
indicando que conforme a rede coleta de esgoto aumenta, o número de internações tende 
a diminuir. A relação entre o tratamento de esgoto e a internação mantém-se 
estatisticamente significativa (p < 0,05) e muito forte (r = -0,91), indicando assim que 
conforme o tratamento de esgoto aumenta, o número de internações tende a diminuir. As 
principais contribuições deste trabalho foram: abordar as relações em epígrafe em nível 
municipal, incluindo uma abordagem de distribuição territorial por meio de mapas; criar 
um banco de dados integrado contendo dados de saneamento básico e saúde e propor 
dois novos indicadores para avaliação das relações aqui propostas. 
 
Palavras-chave: Saneamento básico. Saúde pública. Internações hospitalares. Doenças 
de veiculação hídrica. 

 



 

 

ABSTRACT 
Basic sanitation offers vital services for people. Developing basic sanitation practices helps 
to promote public health. However, an objective analysis of this relationship, at the 
municipal level, in Brazil, is still incipient. In this context, the objective of this study was to 
investigate, through indicators, the relationship between the availability of basic sanitation 
services associated with water and sewage and the promotion of public health in Brazilian 
municipalities. To this end, the following specific objectives were established: to structure 
a database that integrates indicators linked to basic sanitation and public health by 
Brazilian municipality; characterize the distribution of the Brazilian population in the 
territory according to the regional division proposed by the Brazilian Institute of Geography 
and Statistics; diagnose the care of Brazilian municipalities with basic sanitation services 
associated with the distribution of drinking water, with sewage collection and with sewage 
collection and treatment; diagnose the occurrences of hospital admissions due to 
waterborne diseases in Brazilian municipalities; and, relate the service conditions of 
Brazilian municipalities with basic sanitation services associated with water and sewage 
and the occurrences of hospital admissions motivated by waterborne diseases. Initially, 
basic sanitation data was collected from the National Sanitation Information System with 
health data made available by the Informatics Department of the Brazilian Unified Health 
System, for the year 2017. These sets of data were consolidated into an integrated 
database, from which municipal indicators related to coverage by water network, sewage 
collection, sewage treatment, and the number of hospitalizations caused by waterborne 
diseases were extracted and calculated. Data analysis was performed using statistical and 
geoprocessing techniques. The results of the water network coverage indicated that the 
North region had the lowest coverage rate, with 57, 50%, and the Midwest, Southeast, and 
South regions had averages above 74,00%. The results associated with coverage by 
sewage collection indicate that the Southeast region had an average of 71, 00%, while the 
North region had an average coverage rate of 24, 41%. Concerning sewage treatment, the 
Midwest (41,61%), Southeast (42,39%), and South (39,36%) regions had similar 
coverage, and the Northeast (19,21%) and North regions (19,94%) registered the lowest 
indexes. Regarding the number of hospitalizations caused by waterborne diseases, the 
Northeast (0,32%) and North (0,29%) regions were those that had the highest proportion, 
followed by the Midwest (0,22%) and South (0,21%), with the Southeast region (0,11%) 
having the lowest proportion. The relationship between water coverage and 
hospitalization, in addition to being statistically significant (p <0,05), also proved to be very 
strong (r = -0,91), thus indicating that as the water network coverage increases, the 
number of hospitalizations tends to decrease. The relationship between sewage collection 
and hospitalization was also shown to be statistically significant (p <0,05) and very strong 
(r = -0,96), indicating that as the sewage collection network increases, the number of 
hospitalizations tends to decrease. The relationship between sewage treatment and 
hospitalization was statistically significant (p <0,05) and very strong (r = -0,91), thus 
indicating that as the sewage treatment increases the number of hospitalizations tends to 
decrease. The main contributions of this work were: address the municipal level, including 
an approach to territorial distribution through maps; create an integrated database 
containing basic sanitation and health data, and propose two new indicators to assess the 
relationships proposed here. 
 
Keywords: Basic sanitation. Public health. Hospital admissions. Waterborne diseases.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Este estudo foi motivado pelo interesse em avaliar a relação entre 

saneamento básico e saúde pública, a partir de dados primários e de seção 

transversal de municípios brasileiros sobre a disponibilidade de serviços de 

abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, bem como sobre internações 

hospitalares motivadas por doenças de veiculação hídrica. 

Nesse contexto, considera-se que a água, quando distribuída como potável 

ou quando devidamente gerenciada na forma de esgoto, é um elemento fundamental 

para a prevenção de doenças e promoção do bem-estar social. Entende-se que a 

degradação do capital natural influencia a condição da saúde humana, sendo um 

importante fator na incidência de doenças desencadeadas pela ineficiência da 

cobertura de serviços de saneamento básico associados com água e esgoto. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde - OMS (OMS, 2014) o 

saneamento básico é a regência de todos os fatores do meio físico que podem exercer 

impactos sobre o bem-estar físico, social e em conjunto com ações socioeconômicas 

tem objetivo de englobar a salubridade ambiental e prevenir a ocorrência de epidemias 

e endemias, promovendo condições favoráveis à promoção de saúde e bem-estar. 

Ao longo da história, a relação entre o saneamento básico e a saúde humana 

definiu teorias diferentes sobre o processo saúde-doença, pautados sempre na busca 

por identificação de fatores causais dos estados patológicos. Houve incessante 

procura por compreensão dos aspectos ambientais envolvidos na modificação do 

estado de saúde das pessoas, o que conduziu a concepções distintas que se 

alteraram com o tempo (OLIVEIRA; EGRY, 2000). 

Em todos esses momentos históricos, houve destaque especial para a 

ausência do saneamento básico como um elemento causal do adoecimento humano, 

principalmente com relação à água para consumo e à coleta e tratamento de esgoto. 

Embora esse conhecimento seja antigo, políticas públicas efetivas para a resolução 

de problemas relacionados com o saneamento básico são recentes em países em 

desenvolvimento (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2014). 

Sabe-se, contudo, que os serviços de saneamento básico são vitais para 

proteger a saúde da população e o meio ambiente. Entretanto, em países em 

desenvolvimento, tipicamente, as políticas públicas e os recursos disponíveis são 
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insuficientes perante as carências observadas, transformando a busca pela 

universalização dos serviços de saneamento básico em meta a ser atingida. 

Nesse contexto, a impropriedade do serviços do saneamento e carência de 

infraestrutura sanitária é tida como uma das principais causas da poluição e 

contaminação das águas e, portanto, contribui para a incidência de doenças de 

veiculação hídrica e de mortes evitáveis em uma parcela expressiva da população de 

países em desenvolvimento (FUNASA, 2010). 

No Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), somente 2.313 municípios brasileiros (41,5% do total) dos 5.570 municípios 

brasileiros afirmaram possuir Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) no ano 

de 2017. Então o país ainda precisa universalizar os serviços de saneamento básico 

já que em pleno século 21, cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água 

tratada. Além disso, aproximadamente 40% da população do país não possuem 

acesso aos serviços de coleta de esgoto, sendo que dos efluentes coletados, apenas 

cerca de 46% são tratados. A população não atendida adequadamente pelos serviços 

de esgotamento sanitário se encontra predominantemente nos municípios de pequeno 

e médio portes e nas regiões mais afastadas das cidades de grande porte, onde 

geralmente a densidade populacional é menor e as famílias têm a renda mais baixa. 

Dados mostram que 1.935 dos 5.570 municípios brasileiros, ou seja, 34,7% do total 

de municípios no país, ainda registram epidemias ou endemias relacionadas à falta 

ou à deficiência de saneamento básico (IBGE, 2018a). 

Há diversas publicações científicas que demonstram a complexidade da 

relação entre o saneamento básico e a prevenção de doenças, especialmente em 

países em desenvolvimento. Essa relação constitui-se como um alicerce 

indispensável para a saúde pública e apresenta reflexos diretos inclusive na economia 

(AYACH, et al., 2012). 

De acordo com a OMS (OMS, 2014), investimentos em saneamento resultam 

em economia significativa no sistema de saúde. No Brasil, por exemplo, observou-se 

que investimentos em saneamento básico reduziram custos e despesas com 

internações em decorrência de doenças gastrointestinais, o que gerou uma economia 

relevante aos cofres públicos entre 2004 e 2016 (ABCON, 2018). 

Embora esses resultados sejam promissores, a investigação da relação entre 

saneamento básico e adoecimento das pessoas de forma sistemática ainda é 

incipiente no Brasil, carecendo de dados regionais que direcionem políticas públicas 
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para combater desigualdades e promover a universalização dos serviços de água e 

esgoto. De acordo com o Instituto Trata Brasil (2017), enquanto os indicadores de 

saneamento básico da região Sudeste revelam elevadas coberturas municipais com 

serviços de água e esgoto, na região Norte nem metade da população ainda tem 

acesso a serviços de esgotamento sanitário. 

Segundo o Child Fund (2017), os dados regionais acerca das condições 

sanitárias do país são diretamente associados com a desigualdade social; por 

conseguinte, as regiões que apresentam índices socioeconômicos mais 

desenvolvidos tendem a ter mais acesso ao saneamento básico, ao passo que as 

regiões mais pobres possuem índices mais baixos de atendimento sanitário. 

Cabe destacar que grande parte das populações de países em 

desenvolvimento vivem em locais cujas circunstâncias sanitárias são inadequadas, 

deixando essas pessoas vulneráveis e susceptíveis a doenças infectocontagiosas e a 

casos de endemias e epidemias, bem como gerando custos e perdas de recursos 

associados com os sistemas de saúde (MENEZES; UCHOA, 2011). 

Um dos resultados da Agenda de 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), chancelados pela Organização das Nações Unidas (ONU), é a 

transformação positiva do planeta em relação às atuais condições em que se 

encontra. Todos os países devem contribuir para o alcance dos 17 ODS e de suas 

respectivas 169 metas, os quais foram criados a partir da integração de esforços entre 

governos e sociedade civil visando estabelecer prioridades para o desenvolvimento 

sustentável do planeta (ONU, 2015). A vertente “água limpa e saneamento” é 

abordada, especificamente, no ODS 6, que, por sua vez, apresenta estreitas 

interfaces com outros tais como o ODS 3, o qual trabalha o tema “saúde de qualidade”, 

e o ODS 11, que contempla o tema “Cidades e comunidades sustentáveis”. 

A recente pandemia do Covid-19 demonstra, que mesmo no século 21, há 

importantes desafios a serem superados pela sociedade no que diz respeito a 

questões de saúde pública, em especial no que tange a novas patologias e doenças. 

Portanto, é inadmissível que ainda existam dificuldades de diagnóstico e atuação em 

problemas cujas relações de causa e efeito já estejam bem fundamentadas na 

literatura, tais como o nexo saneamento básico e doenças de veiculação hídrica. 

Apesar da evidente relação entre os setores de saneamento básico e saúde, 

há poucos trabalhos reportados na literatura que tratam desses assuntos de forma 

integrada e visando ao fortalecimento de ambos os setores atuarem conjuntamente 
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em níveis municipal, sobretudo no Brasil. Adicionalmente, verifica-se a ausência de 

bases de dados oficiais integradas que possibilitem, de forma objetiva e rápida, a 

relação entre indicadores de saneamento básico e de saúde pública. Além disso, 

constata-se que as análises sobre o assunto são, tipicamente, realizadas de forma 

abrangente e totalizada, sem considerar as peculiaridades de escalas municipais. 

Nesse contexto, este trabalho contribui com a consolidação de uma base de 

dados de seção transversal integrada que possibilite a avaliação das relações entre 

indicadores brasileiros de saneamento básico e saúde em nível municipal. 

Adicionalmente, o trabalho apresenta a análise crítica acerca da disponibilidade de 

serviços de saneamento básico associados à água e esgoto, bem como sobre as 

internações hospitalares motivadas por doenças de veiculação hídrica, suportados por 

gráficos, tabelas e mapas normalizados em termos da população e que remetem à 

abordagem municipal e regional no Brasil. 

Dessa forma, delinearam-se os seguintes objetivos: 

 

 OBJETIVO GERAL 

 

Investigar, por meio de indicadores, a relação entre a disponibilidade dos 

serviços de saneamento básico associados com água e esgoto e a promoção da 

saúde pública nos municípios brasileiros. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Estruturar um banco de dados que integre indicadores vinculados com 

saneamento básico e com saúde pública por município brasileiro; 

• Caracterizar a distribuição da população brasileira no território de acordo 

com a divisão regional proposta pelo IBGE; 

• Diagnosticar o atendimento dos municípios brasileiros com serviços de 

saneamento básico associados com distribuição de água potável, com 

coleta de esgoto e com coleta e tratamento de esgoto; 

• Diagnosticar as ocorrências de internações hospitalares motivadas por 

doenças de veiculação hídrica nos municípios brasileiros; 
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• Relacionar as condições de atendimento dos municípios brasileiros com 

serviços de saneamento básico associados com água e esgoto e as 

ocorrências de internações hospitalares motivadas por doenças de 

veiculação hídrica. 

 

 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Este trabalho está dividido em 5 capítulos e 2 apêndices. 

No Capítulo 1 são descritos as motivações, as justificativas e os objetivos do 

estudo. 

No Capítulo 2 são apresentados os fundamentos teóricos e o estado da arte 

inerentes à pesquisa, abordando, em especial, os seguintes temas: saneamento 

básico, saúde pública e doenças de veiculação hídrica. 

O Capítulo 3 compreende o delineamento metodológico do trabalho, incluindo 

a estratégia de pesquisa, os procedimentos de coleta e análise dos dados. 

O Capítulo 4 relata os principais resultados e discussões inerentes ao 

trabalho, os quais são suportados por gráficos, tabelas e mapas. 

O Capítulo 5, por fim, contém as conclusões e recomendações de trabalhos 

futuros. 

No Apêndice A está explicitada a estrutura do banco de dados integrado entre 

indicadores de saneamento básico e saúde. 

No Apêndice B estão apresentadas as análises de variâncias das variáveis 

estudadas. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 Este capítulo apresenta os fundamentos e o estado da arte sobre saneamento 

básico, em especial aspectos associados com água e esgoto, bem como sobre saúde, 

notadamente assuntos sobre doenças de veiculação hídrica. As relações entre 

saneamento básico e saúde pública também são aqui tratadas. 

 

 O CONCEITO DE SANEAMENTO BÁSICO  

 

O saneamento básico está entre os setores de infraestrutura mais 

importantes, pois exerce influência sobre o desenvolvimento de um país e de uma 

sociedade. A busca de informações e acesso aos dados são essenciais para obter 

diagnósticos, acompanhamento e análise de políticas públicas, buscando como 

principal objetivo a salubridade ambiental e a dignidade humana.  

O saneamento é o controle de todos os fatores do meio físico do homem, os 

quais podem exercer efeitos nocivos sobre seu bem-estar físico, mental e social, isto 

é, sobre sua saúde (WHO, 2017). 

Para melhor compreender o conceito de saneamento básico, fazem-se 

necessárias as seguintes definições: 

a) Meio Ambiente: A Lei nº 6.938, de 31/08/81, que dispõe sobre a Política 

Nacional de Meio Ambiente, define: “Meio ambiente é o conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” 

(BRASIL, 2004); 

b) Salubridade Ambiental: É o estado de higidez em que vive a população 

urbana e rural, no que se refere à capacidade de inibir, prevenir ou impedir 

a ocorrência de endemias ou epidemias veiculadas pelo meio ambiente, e 

promover o aperfeiçoamento de condições favoráveis à saúde e bem-estar 

(BRASIL, 2004). 

Segundo a ONU (2010), o saneamento básico envolve controlar fatores 

oriundos do meio físico humano e que podem produzir efeitos em sua saúde, conforme 

conceito da Organização Mundial de Saúde (2017), tais como bem-estar físico, mental 

e social. Trata-se de uma definição ampla, que pode ser restringida a ações de 
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saneamento de alimentos, habitações e local de trabalho, higiene industrial e medidas 

para redução da poluição sonora e atmosférica. 

Assim, o saneamento básico inclui os componentes clássicos dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, mas também integra a coleta, 

tratamento e disposição de resíduos sólidos, a drenagem de águas pluviais e o 

controle de vetores de doenças transmissíveis (SOUZA, 2017). 

Neste trabalho, contudo, serão tratados fundamentalmente as seguintes 

vertentes do saneamento básico: distribuição de água potável, coleta de esgoto e 

tratamento de esgoto. 

 

 HISTÓRICO SOBRE SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL E NO MUNDO  

 

A importância do saneamento associado à saúde remete-se às mais antigas 

e diversas culturas e civilizações. Ações visando à garantia da salubridade, hábitos 

sanitários são observados desde as antigas civilizações, o que é evidenciado por meio 

de suas ruínas, como povos na Índia, no Egito, em Roma e na América Latina. 

Inicialmente, as civilizações de diferentes lugares do mundo não se inter-

relacionavam, mas seu conhecimento sobre a relação saneamento-saúde já se 

mostrava em suas formas de atuarem no processo saúde e doença.  

Segundo os autores este conhecimento foi fundamentado, possivelmente, na 

observação do meio ambiente pelo homem em sua incessante busca pela 

sobrevivência, visto que o afastamento dos dejetos e resíduos e a utilização de água 

pura, ou água purificada, eram ações realizadas por vários povos em períodos 

diferentes (HELLER; REZENDE, 2008). 

Há relatos sobre o desenvolvimento da civilização greco-romana, as inúmeras 

práticas sanitárias e associação desses cuidados e o controle de doenças além da 

construção de aquedutos, banhos públicos, termas, conhecida historicamente como a 

Cloaca Máxima de Roma e reconhecida como a prática sanitária mais marcante na 

antiguidade. Outro exemplo foram as ruínas de uma civilização na Índia, que se 

desenvolveu há cerca de 4.000 anos, onde foram encontrados resquícios de 

banheiros, esgoto e drenagem na construção. Cumpre assinalar que o processo 

saúde versus doença deve ser entendido como uma questão coletiva (BRASIL, 2004). 

Segundo Cavinatto (2004), alguns povos antigos aplicavam técnicas de 

captação e armazenamento e purificação da água. No Egito, a água era armazenada 
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para que a sujidade ficasse retida no fundo. Utilizando processos de capilaridade, 

outros países removiam impurezas por tiras de tecidos, passando a água de um 

recipiente a outro. O autor descreve que as condições de vida em países da Europa 

na Idade Média eram assustadoras pela falta de higiene e como consequência foi um 

período marcado por graves epidemias como a cólera, febre tifoide transmitidas pela 

água contaminada, fazendo milhares de vítimas. 

No Brasil, com a chegada dos colonizadores no século XVI, houve uma 

disseminação de doenças resultando em epidemias que acometeram a população 

indígena, surgindo preocupação sanitária como forma de prevenção por parte dos 

colonizadores (CAVINATTO, 2004). 

Nota-se com base no contexto abordado que a preocupação com a saúde, 

assim como a implementação de medidas que visem a sua promoção, é intrínseca à 

humanidade, citando neste contexto os governos dos países europeus que 

começaram a investir em pesquisa e na reforma sanitária a partir das descobertas de 

Pasteur, quando descobriram as formas de transmissão das doenças (RODRIGUES, 

2010). 

Com o advento da Revolução Industrial, os impactos nocivos à saúde 

aumentaram pelas práticas sanitárias inadequadas, ocorrendo então mudanças 

drásticas em relação aos hábitos de higiene a fim de conter a disseminação de 

epidemias (FREITAS, 2003). 

No tocante ao Brasil, com a vinda da família real, em 1808, ocorreram avanços 

nos saneamentos como relata o autor: 

 
Criaram-se leis que fiscalizavam os Portos e evitavam a entrada de navios 
com pessoas doentes. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a 
implantar redes de coleta para o escoamento da água da chuva. Porém, o 
sistema foi instalado somente no Rio de Janeiro e atendia à área da cidade 
onde se instalava a aristocracia. Os Arcos da Lapa foram o primeiro aqueduto 
construído no Brasil, em 1723 (CAVINATTO, 2004). 

 

No Brasil, no início do século XX, ocorreram importantes mudanças efetivadas 

pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz, que buscou erradicar as epidemias causadas 

por diferentes agentes patológicos no Rio de Janeiro. Destaca-se ainda a atuação do 

engenheiro sanitarista Saturnino de Brito o qual, em 1930, realizou várias obras de 

saneamento como sistemas de distribuição de águas e coleta de esgotos (RIBEIRO; 

ROOKE, 2010). 
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Os avanços tecnológicos têm favorecido a qualidade e a disponibilidade dos 

serviços públicos, mas a falta de acesso e os problemas decorrentes estão presentes 

no Brasil e no mundo. Segundo os relatórios da World Health Organization (WHO, 

2017), cerca de 2 bilhões de indivíduos não são beneficiados com água tratada em 

suas residências e cerca de 4,5 bilhões de pessoas no planeta ainda não são 

favorecidos com acesso ao saneamento considerado seguro. 

Diante de tais adversidades, a ONU (2015) elaborou um documento 

denominado “A agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável”, o qual contém 17 

objetivos para desenvolver os países, buscando eliminar a pobreza e promover o 

desenvolvimento sustentável. O sexto objetivo desse programa é “assegurar a 

disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos”. 

No Brasil, há um grande contingente populacional que ainda não dispõe 

desses serviços, sendo necessária a ampliação do acesso aos serviços para a 

população. Outro aspecto relevante é o fornecimento de conhecimento como uma 

importante ferramenta para garantir a sustentabilidade de intervenções sanitárias. 

Embora se considere a importância da transmissão da informação, é preciso haver a 

capacitação do indivíduo promovendo a mediação intersetorial entre população e 

poder público, com a articulação de saberes técnicos e populares (BUSS, 2000). 

Nota-se, em diversas publicações, o reconhecimento do saneamento como 

necessário e imprescindível à promoção da saúde humana, entretanto raras são 

aquelas que relatam qual é a interrelação e integração com as demais áreas do 

conhecimento e como devem ser colocadas em prática. 

Convém destacar a argumentação de Stachtchenko e Jenicek (1990) de que 

as duas abordagens (promoção e prevenção) se complementam e não se excluem no 

planejamento de programas de saúde, e a população beneficia-se das medidas 

adequadas e equilibradamente propostas nos dois segmentos. 

Com o tempo, a abordagem do governo brasileiro ao saneamento e a 

extensão de seu envolvimento na organização e prestação desses serviços mudaram 

gradualmente. Essas mudanças, geralmente, são produto de fatores externos à lógica 

interna do setor, por exemplo, preocupações associadas ao controle de doenças e à 

necessidade de melhorar as condições sanitárias; os processos econômicos, 

políticos, sociais e culturais que influenciaram as políticas de desenvolvimento do país 

durante cada etapa; ou, a compreensão do papel do estado que prevaleceu em cada 

período (CASTRO; HELLER, 2013). 
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 Sob outra perspectiva, é importante destacar algumas das condições 

sistêmicas que determinaram a história do setor no Brasil, caracterizado por períodos 

de avanço e regressão na expansão do acesso aos serviços à população. O formato 

da política de saneamento básico em cada período histórico foi frequentemente o 

resultado de fatores associados, mais à direção adotada pelo desenvolvimento do 

país do que à dinâmica interna do setor (HELLER; CASTRO, 2012). 

Exemplo disso foi a extensão progressiva do acesso ao saneamento no final 

do século XIX, impulsionada pelo processo mais amplo de desenvolvimento de 

infraestrutura vinculado ao crescimento econômico do país, como o desenvolvimento 

de portos impulsionados pelo aumento das exportações (HELLER; CASTRO, 2012). 

Da mesma forma, em períodos posteriores, a extensão do acesso ao 

saneamento foi o resultado da necessidade urgente de abordar questões de saúde 

pública, como o medo coletivo de epidemias nas cidades que levaram à expansão do 

saneamento em áreas urbanas e rurais durante o período de 1910 até 1930. As 

políticas de ajuda dos EUA entre 1950 e 1960 e o rápido processo de urbanização 

que levou à implementação do PLANASA durante a década de 1970 também foram 

fatores importantes no desenvolvimento do saneamento como primeira atuação 

governamental sistemática (FISZON, 1990; SAIANI; TONETO JUNIOR, 2010). 

Além disso, para Castro e Heller (2007), a tentativa de diferentes governos 

brasileiros de melhorar a imagem do país internacionalmente também foi um fator 

importante, como ocorreu durante a segunda metade do século XIX, quando a elite 

brasileira tentou espelhar modelos europeus de saneamento. 

Um processo semelhante está ocorrendo hoje no Brasil devido ao impacto dos 

requisitos provocados pelos acordos comerciais internacionais no desenvolvimento do 

saneamento básico. Por outro lado, vários fatores amplamente externos ao 

saneamento também podem contribuir para a explicação dos inconvenientes 

recorrentes na expansão dos serviços e na baixa prioridade atribuída a esses serviços 

nas decisões políticas nacionais (HELLER; CASTRO, 2012). 

Há um arcabouço de variedades institucionais com lições específicas 

considerando as peculiaridades de cada região, sendo necessário um entendimento 

mais rigoroso e aprofundado desses fatores, a fim de atingir os objetivos de 

universalidade e equidade na prestação desses serviços essenciais. 

Buscando alguns exemplos internacionais, como o da Alemanha, onde 99% 

da população tem acesso ao sistema de água, e as concessões indicam que a 
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participação de empresas privadas vem crescendo no setor e representam, 

atualmente, mais de 40% das empresas de saneamento do país, distribuindo mais de 

60% do volume total de água (UMWELTBUNDESAMT, 2010). 

O sistema seguido pelo Canadá, por sua vez, apresenta elevada 

disponibilidade de água per capita, em função de sua vasta extensão territorial, e com 

índice de atendimento para abastecimento de água e rede de esgoto elevado em um 

sistema integrado dos recursos hídricos (federal, provincial, territorial) 

(ENVIRONMENT CANADA, 2017). 

No Chile, com uma população de 18 milhões de habitantes, as empresas 

privadas de saneamento são responsáveis pela abrangência de 94% da população 

urbana do país, com níveis de cobertura de água e esgotamento e tratamento de 

esgoto próximo a 100% e ótimos padrões de qualidade na prestação dos serviços 

(CNI, 2017). 

De acordo com o Ministério da Saúde do Japão, em 2007, 97,3% dos 

nipônicos (124 milhões) possuem acesso à água tratada. A expansão do sistema de 

tratamento de esgoto é um dos principais objetivos japoneses relacionados ao 

saneamento, e a proporção da população com acesso a tratamento de esgoto em 

2005 foi de apenas 66,7%, uma das mais baixas entre os países desenvolvidos. Nesse 

país, a cooperação ocorre entre setores públicos e privados e o Banco Mundial (2006) 

mostrou que a crescente participação de empresas privadas no setor de saneamento 

japonês expandiu o uso de contratos, e a prestação de serviços privados melhorou a 

eficiência e reduziu os custos (WORLD BANK, 2006). 

 Como apontado por Livingston et al. (2004) e por Juuti e Katko (2005), as 

mudanças institucionais em vários níveis das estruturas de governança da água 

tendem a ser dependentes do caminho, ou seja, essas mudanças são amplamente 

restringidas ou possibilitadas pelas configurações institucionais passadas. 

Até uma década atrás, pouca pesquisa era conduzida sobre a eficiência dos 

prestadores de serviços de tratamento de água e esgoto nos países em 

desenvolvimento. Então, os estudos começaram a abordar o desempenho dos 

sistemas de água usando técnicas quantitativas. Há vários trabalhos focados na Ásia 

e serviços de água africanos, a maioria deles apoiada pelo Banco Mundial. Os 

serviços públicos de água e esgoto geraram preocupação pública. E esses estudos 

forneceram informações para os países implementarem políticas do Banco Mundial, 



24 

 

para aumentar a cobertura e qualidade dos serviços de água e esgoto, em suas 

regiões. (LIVINGSTON, et al., 2004). 

 

 POLÍTICAS PÚBLICAS DO SANEAMENTO PÚBLICO NO BRASIL  

 

Diante dos acontecimentos históricos do saneamento básico no Brasil, são 

inegáveis as modificações implementadas e os avanços ocorridos e a percepção 

sobre a sua importância. As políticas de saneamento básico passaram a ser objeto de 

mudanças significativas nas esferas política, institucional e jurídica. O 

desenvolvimento mais notável foi a criação, em 2003, do Ministério das Cidades e de 

sua Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA, 2011), com a missão de 

garantir os direitos humanos fundamentais do acesso à água potável e à vida em um 

ambiente saudável nas cidades e no campo, por meio do acesso universal ao 

abastecimento de água e saneamento, à coleta e tratamento de resíduos sólidos, 

drenagem e controle de vetores e reservatórios de doenças transmissíveis. 

No entanto, nos últimos anos, o governo aprovou duas leis que buscam 

estabelecer as bases para uma nova estrutura legal no setor de saneamento básico. 

A primeira, a Lei dos Consórcios Públicos (Lei nº 11.107), aprovada em 2005, 

que estabelece as regras básicas para a criação de novos órgãos públicos para a 

prestação de serviços de saneamento básico, incluindo parcerias intermunicipais e 

municipais, ou até mais acordos envolvendo o governo federal como parceiro. 

A segunda é a Lei Nacional de Saneamento de 2007 (Lei no 11.445), que é 

sem dúvida a inovação legislativa mais importante no setor de saneamento básico em 

décadas e, como tal, a primeira lei federal de saneamento que introduziu importantes 

disposições destinadas a promover a democratização do setor de saneamento básico. 

Preencheu uma lacuna histórica na legislação do setor, e possibilitou a adoção de 

diretrizes nacionais para políticas públicas e gestão no setor de saneamento básico 

(BRASIL, 2007). 

Essas inovações na legislação criaram condições para uma nova etapa nas 

políticas brasileiras de saneamento básico. Em particular, as mudanças introduzidas 

requerem a reorganização dos acordos vigentes e a nova legislação leva a uma 

redefinição das relações institucionais entre esses atores, exigindo a regularização 

dos contratos de concessão, maior transparência e regulamentação de operadores 

públicos e privados (HELLER; REZENDE, 2008). 
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A partir da Lei Nacional de Saneamento Básico de 2007, delinearam-se 

diretrizes para o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), que fixou metas, 

para 2033, de atendimento de 99% de abastecimento de água, 92% de acesso ao 

esgotamento sanitário e 93% de tratamento do esgoto coletado. Para atingir essas 

metas, o plano previu investimentos da ordem de R$ 122,1 bilhões em água e 

R$ 181,9 bilhões em esgoto, o que resulta em uma média anual de R$ 15,2 bilhões 

por ano, a preços de 2012 (se atualizados para preços de 2017, essa média anual fica 

em R$ 20,9 bilhões) (PIMENTEL; CAPANEMA, 2018). 

Com base em dados do SNIS (2019), na Figura 1, pode-se observar que 

houve redução consecutiva dos investimentos entre 2014 e 2017. De 2016 para 2017, 

essa redução foi de 7,8%, correspondendo ao menor valor investido nos últimos dez 

anos, 50,5% inferior à média de R$ 21,6 bilhões necessários para a universalização 

até 2033, conforme a meta prevista no PLANSAB (SNIS, 2019). 

 
Figura 1 - Investimentos em água e esgoto no Brasil - 2017 (R$ Bilhões) 

 
Fonte: Adaptado de SNIS (2019). 
 

 Nesse cenário demostrado pela Figura 1, e também conforme destaca a 

Agência Nacional de Águas (2017b), o Brasil ainda se apresenta muito distante do 

quadro de universalização dos serviços de abastecimento de água e tratamento de 
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esgoto, e a população ainda não apresenta acesso substancial, o que reduziria os 

custos sociais. 

 Ademais, política pública de saneamento, para ser eficiente, deve ser 

norteada pelas concepções de: integralidade, universalidade, equidade, qualidade de 

serviços, participação e controle social, acesso, intersetorialidade e titularidade 

municipal. Esses são os princípios básicos do Panorama do Saneamento Básico 

(SNSA, 2011). 

Cumpre destacar que o novo marco regulatório do saneamento básico 

brasileiro, o Projeto de Lei (PL) 4.162/2019 altera as regras para a prestação de 

serviço de saneamento, facilitando a entrada de empresa privadas e estabelece novas 

diretrizes para contratos da área de saneamento e abarca uma gama de serviços. O 

principal ponto do projeto é abrir caminho para a ampliação da participação privada 

no mercado, tornando obrigatória a abertura de licitação quando os estados e 

municípios contratarem um serviço de saneamento, ao contrário de hoje, quando as 

empresas estatais prestam serviços sem licitação, portanto sem concorrência. Deve-

se elevar consideravelmente o investimento no setor. Outro fato central é a criação de 

metas de universalização de acesso ao saneamento pelo Brasil com o objetivo de 

chegar mais próximo possível do acesso total da população aos serviços. O texto 

também define a Agência Nacional de Águas (ANA) como reguladora de referência 

nacional para resolver impasses e possibilitar que municípios menores possam se unir 

em bloco para garantir a viabilidade econômica e financeira do projeto (BRASIL, 

2019). 

Para outros, no entanto, o novo marco legal tem como objetivo facilitar a 

privatização do saneamento, o que levará a ganhos de eficiência, estabelecimento de 

metas quantitativas e qualitativas dos serviços permitindo a expansão da rede de 

fornecimento e coleta de resíduos. O Brasil (2019) tem entre seus vetores estímulo à 

livre concorrência, aumento de competitividade, busca da sustentabilidade na 

prestação dos serviços, flexibilização de regras aplicáveis permitindo a ampliação de 

investimentos pela iniciativa privada e, por conseguinte, a melhoria da prestação dos 

serviços. 

Embora amplamente esperado essa lei para promover a universalização e a 

melhoria da qualidade do serviço prestado à população, o processo foi marcado por 

confrontos contínuos. 
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Em resumo, a história dos serviços brasileiros de saneamento básico sugere 

que fatores sociais, políticos, culturais, principalmente externos à lógica do setor, 

constituem restrições fundamentais que podem promover ou dificultar o sucesso de 

políticas públicas citando por exemplo aspectos socioeconômicos, em que há uma 

enorme assimetria de renda, bem como o cenário de escassez hídrica vigente em 

algumas regiões do país. 

 A Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos 

de Água e Esgoto (2018) sugere que apenas por meio de uma participação privada 

mais ativa o setor de água e esgoto atenda aos altos níveis de investimento 

necessários. 

 Contextualizando as comparações por região, tamanho da população e a 

efetividade dos investimentos públicos e privados pode-se ter uma percepção da real 

efetividade dos investimentos realizados. Considerando dados do SNIS 2016 e IBGE 

2017, o estudo a seguir mostra dois municípios de pequeno porte no estado de São 

Paulo, Santa Gertrudes e Cordeirópolis, ambos com população estimada de 25 mil 

habitantes e separados por 9 Km de distância. O primeiro município é atendido por 

empresa privada desde 2010 e com investimento de 11 milhões, e isso proporcionou 

o tratamento de esgoto em 100%. Já o município de Cordeirópolis é atendido pelo 

Consórcio Intermunicipal e este índice é de 0%. 

No mesmo estudo e comparando municípios de médio porte no Rio Grande 

do Sul, a cidade de Uruguaiana, com serviço privado, apresenta 83,75% de esgoto 

tratado, enquanto Sapucaia do Sul, com apenas 7,3%de tratamento de esgoto, é 

atendida pela Companhia Estadual de Saneamento (ABCON, 2019). 

Outra comparação apresentada pelo mesmo estudo foi o confronto dessa 

situação entre duas capitais, Palmas e Porto Velho. A primeira buscou parceria 

privada e apresenta 100% de esgoto coletado e tratado. Já a segunda é controlada 

pelos serviços de uma Companhia mista com administração pública e, em 2018, 

apresentou os índices mais baixos quando comparados com os de cidades com o 

mesmo recorte em uma pesquisa realizada pelo Instituto Trata Brasil (TRATA BRASIL, 

2020). 
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 A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL E O ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

 Como recurso natural e essencial, a água está associada às características 

da evolução e desenvolvimento da sociedade, estendendo-se à evolução de valores 

culturais da humanidade. As questões relacionadas à disponibilidade hídrica mundial 

tiveram maior relevância e destaque no final do século XXI e têm sido colocadas como 

pauta de grande relevância e enfoque nacional e internacional.  

Além disso, água é um fator de desenvolvimento social e a falta de acesso a 

ela tende a afetar a população mais carente e, dessa forma, limita o desenvolvimento 

econômico e social de uma população, devido a todos os efeitos negativos e 

excludentes sociais. Compreende-se que o acesso à água é um fator decisivo para o 

desenvolvimento de uma nação (BRASIL, 2015). 

 A água potável limpa, segura e adequada é vital para a sobrevivência de todos 

os organismos vivos e para funcionamento dos ecossistemas, comunidades e 

economias. Porém a qualidade da água em todo o mundo é cada vez mais ameaçada 

à medida que as populações humanas crescem, atividades agrícolas e industriais se 

expandem e as mudanças climáticas ameaçam a alterar o ciclo hidrológico global 

(ONU BRASIL, 2010). 

A falta de água potável pode ser uma das fontes da perpetuação da pobreza 

devido à incidência de doenças causadas pelas precárias condições sanitárias, que 

acarretam perda de renda e configuram como fatores estruturais de risco. 

No dia 22 de março de 1992, a ONU divulgou um importante documento: a 

Declaração Universal dos Direitos da Água como um direito fundamental (ONU, 1992), 

e ressalta a preservação dos recursos naturais e sua influência indispensável para a 

sobrevivência da vida na Terra estabelecendo, dentre outros pontos: 

 
Art. 2º - A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de 
vida de todo ser vegetal, animal ou humano. Sem ela não poderíamos 
conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a 
agricultura. O direito à água é um dos direitos fundamentais do ser humano: 
o direito à vida, tal qual é estipulado do Art. 3 º da Declaração dos Direitos do 
Homem (ONU, 1992). 

 

Corroborando, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (UNESCO, 2018), lançou o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento dos Recurso Hídricos em 2018. Esse documento informou que a 
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demanda mundial por água cresce a uma taxa de 1% ao ano, devido ao crescimento 

populacional e desenvolvimento econômico. Estimou-se que 3,6 bilhões de pessoas 

habitam regiões com escassez de água em determinados períodos e os recursos 

hídricos estão cada vez mais escassos pela demanda, alterações do clima e poluição. 

De fato, cerca de 2,2 bilhões de pessoas no mundo não têm serviços de água 

potável gerenciados de forma segura. O contingente equivale a um em cada três 

habitantes do planeta. Aponta-se também que 4,2 bilhões de indivíduos no planeta 

não têm acesso a esgotamento sanitário seguro (WHO, 2017). 

Segundo a International Water Association, IWA (2020), a América Latina 

desempenha um papel importante nesse contexto, pois possui a maior quantidade de 

água doce do mundo, representando quase um terço dos recursos hídricos do planeta. 

Na lista de países que contam com a maior quantidade de água no mundo, destacam-

se três da América Latina: Brasil em primeiro; Colômbia, em terceiro; e o Peru, que 

consta como oitavo (IWA, 2020b). 

A proporção da população com serviços de água potável aumentou em média 

0,49 pontos percentuais por ano entre 2000 e 2015. Austrália, Nova Zelândia e países 

da América do Norte e da Europa já estão muito perto de alcançar serviços universais 

básicos de água potável. No entanto, países da América Latina e Caribe, assim como 

na Ásia Oriental e Sudeste Asiático, estão a caminho de alcançar o acesso universal 

até 2030. Já na África subsaariana e alguns países da Oceania apenas 50% da 

população tem acesso a fornecimento de água. (WHO, 2017). 

No Brasil, segundo o IBGE (IBGE, 2018b), há um déficit histórico na 

infraestrutura dos municípios no que diz respeito à cobertura de sistemas de coleta 

e tratamento de esgoto, sendo que mais da metade do esgoto gerado no Brasil volta 

aos rios sem nenhuma forma de tratamento, podendo aumentar a quantidade de 

epidemias e endemias causadas por doenças de veiculação hídrica, além dos sérios 

problemas ambientais. 

Considerando os riscos ambientais a que estão submetidos os corpos 

hídricos, sujeitos ao recebimento das mais diversas cargas poluentes, decorrentes do 

lançamento direto de esgotos e dos efluentes finais de uma estação de tratamento de 

esgotos, a poluição ambiental é hoje um dos grandes desafios que o homem do século 

XXI terá de enfrentar (BRASIL, 2018). 

 A América Latina e o Caribe contam com um cenário satisfatório em 

abastecimento de água, mas a cobertura do tratamento de esgoto é 

http://brasil.elpais.com/brasil/2015/02/09/politica/1423507719_304859.html


30 

 

surpreendentemente baixa, sendo que apenas 66% da população está conectada a 

um sistema de rede de esgoto, e menos de 40% das águas residuais coletadas são 

tratadas. Os níveis de gerenciamento e tratamento de esgoto variam 

significativamente entre os países da América Latina e Caribe, e o déficit de 

tratamento é uma preocupação em termos do impacto na saúde pública, 

sustentabilidade ambiental e equidade social. Esses países estão iniciando programas 

massivos de inclusão para coleta e tratamento de esgoto, sendo que as estimativas 

do investimento necessário para cumprir a meta de desenvolvimento sustentável 

associada com esgotamento sanitário estão na faixa de U$ 3 até U$ 12 bilhões por 

ano, para o período entre 2016 e 2030 (IWA, 2020a). 

Com um nível aceitável de coleta e um nível baixo de tratamento, essa lacuna 

no tratamento de esgoto é particularmente importante; oferece a oportunidade de 

adotar medidas práticas para implementar um modelo de economia circular. É uma 

oportunidade para garantir que os investimentos em gerenciamento de águas 

residuais sejam feitos da maneira mais sustentável e eficiente possível como 

explorando negócios sustentáveis com recuperação de recursos hídricos e 

implementar políticas públicas, institucionais e regulatórias para promover mudanças. 

Como exemplo, no Brasil, concebeu-se em 2017 o Instituto Nacional de 

Ciência e Tecnologia em Estações de Tratamento de Esgoto Sustentável – INCT ETE 

Sustentável, promovendo uma mudança de paradigma no tratamento de esgoto no 

Brasil, tornando o tratamento de esgoto mais sustentável e aumentando o acesso ao 

saneamento com resultados relevantes, gerando receitas, fornecendo gás e produção 

de lodo, rico em matéria orgânica e nutrientes para uso na agricultura como adubo 

(IWA, 2020a). 

A Agência Nacional de Águas (ANA) informa que aproximadamente 3 mil 

municípios brasileiros, que representam 55,2% do total, são providos de coleta e 

tratamento de esgoto, e, dentre todos os indicadores, este é o que está mais longe da 

universalização dos municípios brasileiros (ANA, 2019). 

 

 PRINCIPAIS DADOS DO SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL 

 

 O Brasil assumiu, em 2015, o compromisso de universalizar o acesso à água 

potável e alcançar o acesso ao saneamento até 2030. 
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O Brasil ainda precisa avançar muito para oferecer à totalidade da sua 
população um serviço sanitário adequado, já que somente cerca de 3 mil 
municípios brasileiros, o equivalente a 55,2% do total, contam com coleta e 
tratamento de esgoto. Para reverter esse quadro, foi criada em 2007 a Lei nº 
11.445 a qual estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico 
no país e no seu art. 52 determina a elaboração do Plano Nacional de 
Saneamento Básico (PLANSAB) (ANA, 2019). 

 

No entanto, segundo dados da ChildFund (2017), a população abastecida de 

água potável em 2007 era de 80,9%, tendo havido um aumento de 2,4% em 2015 

atingindo 83,3%; a despeito disso, ainda há 35 milhões de brasileiros sem acesso à 

água tratada  

Em relação à coleta de esgoto, metade da população brasileira tem acesso a 

ela (50,3%), apesar de o índice na coleta de esgoto ter sido menor em 2007 (42%), o 

crescimento de 8,3% é bastante lento, e isso pode ser explicado pela diminuição de 

investimento no setor, o que significa dizer que mais de 100 milhões de pessoas sem 

coleta de esgoto lidam de maneira alternativa com os despejos como descarte direto 

nos rios e fossas. 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE: 

 
a proporção de domicílios que dispunham de serviço de rede coletora de 
esgoto passou de 63,5%, em 2014, para 65,3%, em 2015, o que 
correspondeu a um incremento de 1,9 milhão de unidades domiciliares que 
passaram a possuir este serviço, totalizando 44,5 milhões com tal cobertura 
(IBGE, 2016). 

 

Consoante Marques (2020), a evolução dos serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitários em números com base no SNIS dos 

anos 2008 a 2018 aumentou em 10% a coleta de esgotos. Isso significa que apenas 

53,2% dos brasileiros têm acesso a tal assistência, ou seja, há mais de 97 milhões de 

brasileiros sem esse serviço. O estudo sumariza os seguintes resultados: 

a) O total de brasileiros atendidos por abastecimento de água passou de 

81,2% para 83,6%; 

b) A população atendida por coleta de esgoto passou de 43,2% para 53,2%; 

c) O percentual de esgoto tratado foi de 34,6% para 46,3%;  

d) A Região Norte tem os indicadores mais baixos do país (57,1% para 

cobertura de água, 10,5% para coleta de esgoto e 21,7% para esgoto 

tratado); 
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e) A Região Sudeste é a que apresenta a melhor situação: 90,2% (água), 

79,2% (esgoto) e 50,1% (tratamento de esgoto). 

 

 No tocante ao espectro de saneamento ambiental no Brasil relacionado 

ao ciclo de crescimento econômico razoável na última década, muito pouco se 

avançou na questão da coleta, inferior a 50% no âmbito nacional, e do tratamento de 

esgoto doméstico em números na faixa de 30% e no resultado final, persistindo o 

atraso de décadas em investimentos, direcionada apenas à distribuição de água. Com 

exceção dos estados da Região Sudeste, que já tratam quase 50% de seus esgotos, 

ainda vivenciamos números pífios de tratamentos nas outras regiões brasileiras. Com 

relação a isso, a Região Norte apresenta o menor índice, por volta de 15%, além de 

grande parte da Região Nordeste; e, entre outros estados, o Rio Grande do Sul, com 

números inferiores a 10%, em uma situação semelhante à dos países mais pobres do 

mundo (SPILKI, 2015). 

Sendo assim , os dados referentes ao abastecimento de água nas regiões do 

Brasil apresentados pelo Trata Brasil (2018) indicam que a Região Norte apresenta o 

menor índice da população abastecida por água tratada (57,5%), ou seja quase a 

metade da população não tem acesso ao sistema de água, seguida pela população 

do Nordeste onde acontece o abastecimento para 74,21% da população. Já a Região 

Centro-Oeste abastece (88,98%) da população com água tratada, enquanto no Sul, o 

índice de abastecimento de água para a população é de (90,19%), e com um 

desempenho positivo muito próximo ao da Região Sudeste, abastece (91,03%) da 

população com água tratada. 

Esses números mostram que 83,5% são atendidos com abastecimento de 

água, o que significa dizer que aproximadamente 35 milhões de brasileiros não detêm 

esse serviço, principalmente nas regiões mais pobres e isoladas do país. 

Em relação ao tratamento de esgoto, esse relatório reporta que ele é o 

principal gargalo do saneamento básico no Brasil, sendo que 73,7% do esgoto 

coletado é tratado. Considerando todo esgoto gerado no país (coletado ou não), então 

apenas 46% é tratado. 

Com base nos dados do SNIS referentes ao ano de 2018, o Instituto Trata 

Brasil compilou os principais indicadores de água, coleta e tratamento de esgoto em 

relação aos investimentos nas 100 maiores cidades do Brasil que concentram 40% da 
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população e as doenças de veiculação hídrica. Esse estudo analisou os indicadores 

relativos ao atendimento de serviços de saneamento básico: 

a) Indicador de atendimento total de água (%) – IN055;  

b) Indicador de atendimento total de esgoto (%) – IN056;  

c) Indicador de esgoto tratado por água consumida (%) – IN046. 

 

A Tabela 1 apresenta as cidades que apresentam os melhores índices em 

abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto (TRATA BRASIL, 2020). 

 
Tabela 1 - Cidades e capitais com melhores índices em água, coleta e tratamento de esgoto. 

Local Índice de atendimento 
total de água (%) 

Índice de atendimento 
total de esgoto (%) 

Índice de esgoto 
tratado (%) 

Santos (SP) 100,00 99,93 97,64 
Franca (SP) 100,00 99,62 98,66 

Maringá (PR) 99,99 99,98 100,00 
Piracicaba (SP) 100,00 100,00 100,00 
Cascavel (PR) 99,99 99,99 100,00 
São José dos 
Campos (SP) 100,00 98,75 94,15 

Ponta Grossa (PR) 99,99 99,98 87,87 
Londrina (PR) 99,99 99,98 92,49 
Taubaté (SP) 100,00 99,72 95,78 
Curitiba (PR) 100,00 99,99 94,27 

Fonte: Trata Brasil (2020). 

 

A Tabela 2, por sua vez, apresenta os mesmos indicadores de água, coleta e 

tratamento de esgoto em relação aos investimentos e apresenta as cidades e as três 

capitais (Manaus, Macapá e Porto Velho) com índices mais baixos em abastecimento 

de água, coleta e tratamento de esgoto. 

 
Tabela 2 - Cidades e capitais com piores índices em água, coleta e tratamento de esgoto 

Local Índice de atendimento 
total de água (%) 

Índice de atendimento 
total de esgoto (%) 

Índice de esgoto 
tratado (%) 

Jaboatão dos 
Guararapes (PE) 78,77 19,22 14,94 

São João de Meriti 
(RJ) 91,60 60,51 Sem Informação 

Gravataí (RS) 95,24 28,90 16,63 
Belford Roxo (RJ) 76,54 38,78 5,57 

Manaus (AM) 91,42 12,43 31,05 
Belém (PA) 70,30 13,56 2,33 

Santarém (PA) 51,29 4,19 8,59 
Porto Velho (RO) 35,26 4,76 2,51 
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Local Índice de atendimento 
total de água (%) 

Índice de atendimento 
total de esgoto (%) 

Índice de esgoto 
tratado (%) 

Macapá (AP) 39,00 11,13 31,53 
Ananindeua (PA) 32,63 2,05 1,75 

Fonte: Trata Brasil (2020). 

 

O Atlas Esgotos da ANA (2017) revela que menos da metade (42,6%) dos 

esgotos do país é coletada e tratada. Apenas 39% da carga orgânica gerada 

diariamente no país (9,1 mil t) é removida pelas 2.768 estações de tratamento de 

esgoto (ETE) existentes no Brasil antes de os efluentes serem lançados nos corpos 

d’água. A ausência de coleta e tratamento de esgoto agrava a crise hídrica impedindo 

o uso e consumo humano. De acordo com a ANA (2017a), mais de 110 mil quilômetros 

de rios do país estão poluídos. 

Depois de observar a realidade brasileira, o próximo item vem apontar qual a 

realidade do saneamento básico no mundo. 

 

 O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNDO 

 

Aqui serão consideradas avaliações recentes do progresso alcançado no 

cumprimento das metas de saneamento estabelecidas para os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) firmados no ano 2000, em Conferência Mundial 

da ONU, na cidade de Nova York, que constituem um marco político único para reduzir 

a pobreza, em todas as suas dimensões, e garantir os direitos humanos fundamentais 

das pessoas que visam reduzir pela metade a proporção da população não atendida 

no mundo até 2015 (ONU, 2002). Relatórios sucessivos confirmaram que essas metas 

não serão alcançadas por muitos países, principalmente os mais pobres. 

Segundo pesquisa da Unesco, desde a implementação destes objetivos, 

houve progresso; 181 países já haviam atingido mais de 75% de cobertura desses 

serviços, pelo menos em termos de serviços básicos de água potável em 2015, e a 

proporção da população mundial que dispõe de pelo menos um serviço básico de 

água potável aumentou no ano 2000, de 81% para 89% em 2015. Apesar disso, nesse 

mesmo ano cerca de três entre dez pessoas (2,1 bilhões de pessoas, ou 29% da 

população mundial) ainda não dispunham de um serviço de água potável gerenciado 

de forma segura, e 844 milhões de pessoas ainda não dispunham nem mesmo de um 

serviço básico de água potável. Houve progresso na cobertura de saneamento, em 
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2015, 154 países já haviam atingido uma cobertura de mais de 75% de serviços 

sanitários básicos, e a proporção da população mundial que dispõe de pelo menos 

um serviço básico de saneamento aumentou no ano 2000 de 59% para 68% em 2015 

(UNESCO, 2019). 

 A população mundial alcançou 7,6 bilhões de pessoas em 2017, e estima-se 

que aumentará para 9,8 bilhões em 2050. Convém frisar que a África e a Ásia 

respondem por quase todo o crescimento populacional estimado (UNDESA, 2017). 

Os Estados Árabes apresentam o maior nível de estresse hídrico, em 2015 

cerca de 51 milhões de pessoas (ou 9% do total da população) não dispunham de 

serviços básicos de água potável. O relatório informa que 36 milhões de pessoas não 

têm acesso ao saneamento básico, e 57 milhões de pessoas não têm acesso à água 

encanada em países da Europa e da América do Norte (WHO, 2017; UNESCO, 2019). 

Na África Subsaariana, a água a que metade das pessoas tem acesso é 

proveniente de fontes não protegidas, e no ano de 2015 apenas 24% da população 

da África Subsaariana tinham acesso a serviços de água potável enquanto o acesso 

a serviços de saneamento básico era de apenas 28%, segundo dados da pesquisa 

(WHO, 2017). 

De fato, estimativas recentes sugerem que em certas regiões, como África 

Subsaariana, Oceania e Ásia Ocidental, o número real de pessoas não atendidas está 

aumentando em vez de diminuir, uma vez que a expansão da cobertura de serviços 

não pode coincidir com a taxa de crescimento populacional. O problema é 

particularmente grave no caso da meta de saneamento conforme um relatório recente 

do Fundo das Nações Unidas para a Infância e da Organização Mundial da Saúde 

(BRASIL, 2005). 

A relevância desses fatores para explicar o lento progresso ou mesmo a 

regressão experimentada em muitos países é confirmada por pesquisas.  

Apesar do reconhecimento de que os principais desafios para o saneamento 

não são técnicos ou físico-naturais, e sim em termos gerais, sociais. Primeiro, na 

literatura oficial a análise falha sistematicamente em abordar as condições estruturais 

subjacentes a problemas como a falta de vontade política dos governos, a fraqueza 

institucional ou a pobreza que gera o saneamento básico inacessível para uma grande 

proporção da população humana (LOBINA; HALL, 2007). 
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No entanto, nos países mais pobres, o quadro é obviamente muito mais grave, 

e uma constelação de fatores, incluindo desigualdades econômicas, de gênero, idade 

e etnia, explica a falta de acesso ao saneamento básico (LAURIE; CRESPO, 2007). 

O Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU (UNDESA) 

aponta que os países da América Latina e do Caribe apresentam um alto grau de 

urbanização com aproximadamente 644 milhões de habitantes no ano de 2017. Desse 

total, 80% vivem em áreas urbanas e, em geral com uma boa cobertura em termos de 

abastecimento de água (UNDESA, 2017). 

Em 2015, 65% da população da América Latina e do Caribe tinham acesso a 

serviços de água potável gerenciados de forma segura, mas apenas 22% dispunham 

de serviços de saneamento gerenciados da mesma forma (WHO, 2016; IWA, 2020b). 
Historicamente, o acesso a serviços de água e saneamento na região era 

desigual, a qualidade dos serviços era ruim, e o financiamento do setor era 

inadequado. Para lidar com essas questões, a partir do início dos anos 90, os países 

adotaram importantes reformas de saneamento com o objetivo em ampliar o acesso 

à água e serviços de esgotamento sanitário para 100% da população e melhorar a 

eficiência e a viabilidade financeira do setor alterando a legislação para atrair a 

participação privada do setor (SÁNCHES; SEREBRISKY, 2018). 

A Tabela 3 possibilita uma comparação dos índices de saneamento básico de 

diferentes países. Destaca-se que os países das Américas do Sul e Central 

ultrapassam 80% de acesso à saneamento, e todos os países do Mercosul 

apresentam indicadores superiores aos do Brasil. 

 
Tabela 3 - Base de dados Internacionais de indicadores 

País Acesso à Água (%) Acesso ao Serviço de Esgoto (%) 
Brasil 83,30 51,90 

Jordânia 96,90 98,60 
Iraque 88,60 86,50 

Marrocos 85,40 76,70 
África do Sul 93,20 66,40 

China 95,50 76,50 
Bolívia 90,00 50,30 
Chile 99,00 99,10 

México 96,10 85,20 
Peru 86,70 76,20 

Fonte: Trata Brasil (2018). 
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Esses exemplos são suficientes para ilustrar o seguinte argumento: focar-se 

apenas nos aspectos de infraestruturas e gerenciais do saneamento não é suficiente 

para entender as causas dos problemas em consideração.  

 

 FUNDAMENTOS SOBRE SAÚDE 

 

A saúde como fator básico de cidadania é parte inerente da dimensão social 

de desenvolvimento, e melhoria do padrão de vida de uma população. A saúde é 

definida pela OMS (2016) não como ausência de doença ou enfermidades, mas como 

uma situação geral de bem-estar mental, social e físico.  

Do ponto de vista estratégico, a saúde apresenta alto impacto econômico para 

o desenvolvimento, especialmente no que tange a ações para reduzir a mortalidade 

infantil e universalizar o acesso. Seu papel inclui a indução do crescimento econômico 

e a competitividade nacional, auxiliando na garantia do desenvolvimento sustentável 

e menos desigual. 

Nesse contexto, os investimentos desempenham um papel central para que 

haja adequada promoção de saúde e obtenção de seus benefícios no 

desenvolvimento. Dentre tantos aspectos, o saneamento básico destaca-se como 

essencial para a promoção da saúde no contexto aqui descrito. 

A análise de situação de saúde é um processo que permite caracterizar, 

mensurar e explicar o perfil de saúde-doença de uma população, incluindo os danos 

ou problemas de saúde, assim como seus determinantes sociais, que facilitam a 

identificação de necessidades e prioridades em saúde e a identificação de 

intervenções e de programas e a avaliação do seu impacto (BRASIL, 2015). 

 

 FUNDAMENTOS SOBRE EPIDEMIOLOGIA  

 

O século XX foi marcado por profundas transformações nas esferas 

econômica, política e social que exerceram uma repercussão direta no perfil 

epidemiológico (ROUQUAYROL, et al., 2013). Esses autores destacam como 

principais aspectos que influenciaram a mudança do quadro de saúde a melhoria das 

condições de vida, ampliação de atividades curativas e de atenção básica e preventiva 

nas ações de saúde pública. Entretanto, esse panorama apresenta-se de forma 

diferenciada em países do primeiro e do terceiro mundo. Países do primeiro mundo, 
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principalmente da Europa e América do Norte, na primeira metade do século, 

conseguiram controlar e erradicar várias doenças infecciosas e parasitárias. Já os 

países da América Latina, Caribe e parte da Ásia só conseguiram realizar importantes 

modificações no perfil epidemiológico, a partir da segunda metade do século XX. 

Particularmente no Brasil, verifica-se um heterogêneo e complexo perfil 

epidemiológico, e, nesse sentido, uma das características principais de modificação 

do padrão brasileiro nos últimos 30 anos é a diminuição das doenças infecciosas e 

parasitárias e o aumento das doenças crônico-degenerativas (FUNASA, 2010). 

O contágio por doenças de veiculação hídrica constitui-se em um problema 

de saúde pública usual em países em desenvolvimento, e os problemas associados à 

saúde da população estão entre os vários fatores que afetam o bem-estar da 

sociedade. Nessa questão, a disponibilidade dos serviços de saneamento básico é 

fundamental, pois onde há ausência ou a deficiência de tais serviços, normalmente se 

observam externalidades negativas como a transmissão de doenças hídricas, 

problema este, comum em países em desenvolvimento (UHR, et al., 2016). 

Conforme relatam a UNESCO e a WHO  

 
As doenças transmitidas pela água continuam sendo um peso significativo 
para a saúde pública entre os grupos vulneráveis e desfavorecidos em todo 
o mundo, especialmente nas economias de baixa renda, nas quais 4% da 
população (estimados 25,5 milhões de pessoas, ou seja, uma em cada 25) 
sofreram de diarreia em 2015, dos quais 60% eram crianças com menos de 
5 anos de idade (WHO, 2017; UNESCO, 2017). 

 

As atenções ao saneamento básico contribuem na redução de contágios, e a 

falta de atenção a essas medidas propiciou umas das mais graves pandemias 

registradas no mundo, a gripe espanhola. Em 1918, soldados que voltavam após a 

Primeira Guerra Mundial levaram consigo a variante do vírus Influenza A. Estima-se a 

morte de 15 mil pessoas na cidade do Rio de Janeiro no período da Epidemia 

(SCHATZMAYR; CABRAL, 2012). 

A OMS declarou no dia 30 de janeiro de 2020 que o surto da doença (COVID-

19) causada por um novo coronavírus, constituiu uma emergência de saúde pública 

de importância internacional com o mais alto nível de alerta, conforme previsto no 

regulamento sanitário internacional, sendo em março de 2020 caracterizada pela OMS 

como uma pandemia (OPAS/OMS, 2020). 
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Contudo, essa crise oportuniza um momento de grandes reflexões para os 

Estados repensarem mudanças nas áreas de pesquisa e priorizarem melhorias e 

investimentos no saneamento e na saúde. A crise mundial ocasionada pela pandemia 

da COVID-19 estabeleceu um cenário de incertezas sociais e econômicas com 

reflexos e impactos no Brasil e no mundo. 

Muitas ações promovidas no combate da pandemia podem servir para melhorar 

as condições da saúde pública no país. Novo hospitais estão sendo construídos, 

novos leitos de UTI (3.236) para diversos estados, respiradores, contratação de 

profissionais da saúde e inovações na tecnologia, permitindo conexão com a internet 

com todas as unidades de saúde do Brasil para garantir as informações sobre a 

evolução da pandemia.  

Na área cientifica e tecnológica o país terá um grande impulso, sendo esse 

mais um dos possíveis legados da pandemia que assola o país (OPAS/OMS, 2020). 

O número de leitos hospitalares e o número de hospitais são indicadores 

relevantes para determinar os recursos de saúde disponíveis de uma região ou país. 

O Conselho Federal de Medicina (CFM) aponta a redução de 34 mil leitos em 22 

estados e 18 capitais nos últimos 8 anos. (CRM, 2018). 

Um estudo realizado no primeiro trimestre de 2020 pela Associação Brasileira 

de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) revela que ocorreram mais de 40 mil 

internações por DRSAI de transmissão feco-oral, sendo que a Região Norte (7,3%) 

apresentou o maior percentual de ocupação seguida pelo Nordeste (6,9%). No 

período da pesquisa entre janeiro e março de 2020, foram dispendidos mais de 16 

milhões com essas internações e quase a metade (45,8%) deste valor foi designada 

para a Região Nordeste. O estado do Maranhão apresentou o maior percentual de 

ocupação dos leitos do SUS (17,6%), seguido do Pará (11,7%) e Piauí (9,6%) para o 

tratamento das internações por DRSAI. Conforme o estudo apresentado, 13.712 leitos 

poderiam estar disponíveis no período se não houvesse internações por doenças 

causadas pela falta de saneamento (ABES, 2020). 

Na concepção da história natural da doença, segundo Rouquayrol et al (2013), 

que define como processos interativos entre o agente etiológico, incluindo as 

variações ambientais e biológicas e criando o estímulo patógeno levando o indivíduo 

à doença, à recuperação ou ao óbito. Os estudos foram desenvolvidos no sentido de 

pesquisar as doenças infecciosas, para o controle e classificação das doenças com 

base em suas vias de transmissão, ciclo e o agente: vírus, bactéria, protozoários ou 
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helmintos Esse processo apresenta um resultado do processo saúde doença como 

mostra a Figura 2. 

 
Figura 2 - História natural de uma doença 

 
Fonte: Rouquayrol et al. (2013). 

 

A maior parte das doenças transmitidas para o homem é causada por 

microrganismos como vírus, bactérias, protozoários e helmintos. Esses agentes fazem 

vítimas devido à ingestão direta de água sem tratamento e contaminada, o que 

decorre da deficiência de tratamento do esgoto doméstico (ROUQUAYROL, et al., 

2013). 

Compreende-se que por meio de ações preventivas e planejamento pode-se 

impedir o processo da instalação da doença a partir da identificação das necessidades 

do indivíduo e da comunidade. 

Em relação aos hospedeiros, os fatores que predispõem incluem: idade, 

estado nutricional, fatores genéticos, culturais e comportamentais. Para o lado do 

parasita, por sua vez, é a resistência ao sistema imune do hospedeiro e as 

transformações ocorridas ao longo do ciclo de vida. As condições ambientais definem 
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a ocorrência de infecção e doença (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 

2010). 

Por esse conceito, a parasitologia humana expressa as causas e 

consequências das parasitoses sobre o homem e seu inter-relacionamento com o 

meio e as suas condições sociais. As doenças não se distribuem ocasionalmente ou 

de forma aleatória; é necessária a presença de fatores de risco que determinem essa 

distribuição (NEVES; LINARDI; VITOR, 2000). 

Três fatores, a clássica tríade epidemiológica das doenças parasitárias, são 

indispensáveis para que ocorra a infecção: as condições do hospedeiro, o parasito e 

o meio ambiente.  
A tríade epidemiológica das doenças é composta por hospedeiro, agente e 
meio ambiente. O "desequilíbrio" desses "sistemas" leva ao surgimento e/ou 
aumento de casos de doenças. Um quarto elemento pode estar envolvido no 
processo: os vetores como transmissores de doenças (DIAS-LIMA, 2014). 

 

A cadeia de eventos apresenta a doença como uma relação estreita entre o 

agente causador e o indivíduo. O agente pode ser de natureza biologia, genética, 

química e outros. Nesse modelo, o vetor pode ser necessário para concluir o ciclo de 

transmissão, conforme ilustra a Tabela 4. 

 
Tabela 4 - Interação dos fatores sociais e ambientais 

Sociais Ambientais Próprios do susceptível 
• Fatores econômicos 
• Políticos 
• Culturais 
• Sociais 

• Vetores 
• Poluentes 
• Estrutura sanitária 
• Ocupação desordenada 

(clima, geografia, 
hidrografia, desastres 
naturais, etc). 

• Biológicos 
• Genéticos 
• imunológicos 

Fonte: Rouquayrol et al. (2013). 
 

 DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA 

 

Desde o ano 2000, milhares de pessoas obtiveram acesso a serviços básicos 

de água potável e saneamento, mas esses serviços não fornecem necessariamente 

água potável e saneamento. Muitos lares, instituições de saúde e escolas ainda 

carecem de água e sabão para lavar as mãos. Isso coloca a saúde de todas as 

pessoas, especialmente de crianças, em risco de doenças. Como resultado, todos os 

anos, 361.000 crianças menores de 5 anos morrem devido à diarreia (WHO, 2017). 
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Saneamento precário e água contaminada também estão ligados à 

transmissão de doenças como Cólera, Disenteria, Hepatite A e Febre Tifoide. 

Há uma relação muito próxima da falta de saneamento com a transmissão das 

doenças de veiculação em vários países. Quando comparados os dados sobre a 

incidência de surtos, morbidade e óbitos referentes à gastroenterite, que é doença 

caracterizada por diarreia e vômito, fica evidente que os impactos causados são 

infinitamente maiores comparados com os dos países onde há tratamento suficiente 

e satisfatório (HASSINE; AOUNI, 2012). 

Os riscos para a saúde por meio da água podem estar relacionados com a 

ingestão do líquido contaminado por agentes biológicos (bactérias, vírus e parasitos), 

por meio de contato direto, ou por meio de insetos vetores que necessitam da água 

em seu ciclo biológicos. 

Razzolini et al. (2010) investigaram a presença de cistos de Giárdia e 

Cryptosporidium em amostras de bacias hidrográficas e água tratada entregue de uma 

estação de tratamento de água na Região Sudeste do Brasil. Os resultados deste 

estudo destacam a importância do monitoramento e a proteção do fornecimento de 

água contra fontes de contaminação, como resíduos descartáveis e esgoto. Esses 

tipos de contaminantes são responsáveis por transportar organismos patogênicos 

para a água, comprometer a qualidade da água, e elevar os custos do seu tratamento 

como medidas de intervenção à proteção da saúde (RAZZOLINI, et al., 2010). 

A água contaminada pode afetar a saúde do homem de diversas formas, seja 

por meio da ingestão direta, da ingestão de alimentos, da agricultura, dos processos 

industriais, das atividades de lazer ou da falta de higiene pessoal (FUNASA, 2010). 

Outros autores já haviam observado, no Brasil, uma alta associação entre 

internações, especialmente em doenças de contaminação feco-oral, inclusive em 

regiões do país cujo acesso à água tratada e esgotamento sanitário é maior, como na 

Região Sul por exemplo (SIQUEIRA, et al., 2017). 

As bactérias patogênicas, os vírus e os parasitas são os principais agentes 

biológicos presentes nas águas contaminadas. As doenças relacionadas com a água 

e as principais medidas de controle das doenças relacionadas com o abastecimento 

de água estão apresentadas na Tabela 5 (FUNASA, 2010). 
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Tabela 5 - Doenças relacionadas com a água 

Grupo de doenças Formas de 
transmissão 

Principais 
doenças Formas de prevenção 

Transmitidas pela via 
feco-oral  

O organismo 
patogênico é ingerido. 

Diarreias; cólera; 
giardíase; 
amebíase. 

Proteger e tratar águas 
de abastecimento 

Controladas pela 
limpeza com a água e 
abastecimento 
insuficiente de água. 

A falta de água e a 
higiene pessoal criam 
condições favoráveis 
para sua disseminação  

Infecções na pele 
e nos olhos, como 
tracoma, piolhos e 
escabiose. 

Fornecer água em 
quantidade adequada e 
promover a higiene 
pessoal e doméstica. 

Associadas à água  O patogênico penetra 
pela pele ou é ingerido. Esquistossomose. 

Evitar o contato de 
pessoas com águas 
infectadas; 
Proteger mananciais. 

Transmitidas por 
vetores que se 
relacionam com a água  

Doenças propagadas 
por insetos que 
procriam na água. 

malária; febre 
amarela; dengue; 
filariose. 

 Combater os insetos 
condições que possam 
favorecer criadouros. 

Fonte: Barros et al. (1995). 

 

O saneamento ambiental inadequado está associado a situações como o 

abastecimento de água insuficiente, esgotamento sanitário inadequado, 

contaminação por resíduos sólidos, condições precárias de moradia e doenças 

decorrentes dessas condições são denominadas Doenças Relacionadas a um 

Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI) (PINHEIRO, 2018). 

 A presença de coliformes fecais é indicação de contaminação fecal. Quando 

se observa presença de bactérias do grupo coliforme, considera-se a água como 

contaminada. Esses coliformes também podem ser encontrados no solo e nos 

alimentos. Essas bactérias são oriundas da presença de animais que utilizam o rio ou 

esgotos sanitários que são lançados diretamente no rio, tornando a água imprópria 

para o consumo (BRASIL, 2010). 

 As principais doenças relacionadas por contaminação cuja forma de 

transmissão ocorre pelo contato direto da pele com o solo contaminado proveniente 

das fezes de portadores de parasitoses, pela ingestão de alimentos contaminados 

pelos dejetos ou pela água contaminada e suas formas de prevenção citadas na 

Tabela 6 estão incluídas no grupo de doenças deste estudo. 

 
Tabela 6 - Doenças relacionadas por contaminação de fezes 

Grupo de doenças Formas de transmissão Formas de prevenção 
Bactéria  
Febre Tifoide; 
Cólera; 
Diarreia Aguda 

FECO - ORAL 
 

EM RELAÇÃO 
 

À ÁGUA 

• Implantar sistema de 
abastecimento de água; 
 

• melhorar as moradias e as 
instalações sanitárias. 
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Grupo de doenças Formas de transmissão Formas de prevenção 

Vírus 
Hepatite A; 
Diarreia Aguda. 

  

Protozoário 
Diarreia Aguda  

• Qualidade da água, 
desinfecção. 

Fonte: Barros et al. (1995) e Brasil (2004). 

 

As DRSAI apresentaram um decréscimo de 41,8%, de 2003 a 2013, no Brasil. 

Essa redução pode ser resultado da expansão dos serviços de saneamento básico e 

da melhora de alguns indicadores, como a redução da taxa de pobreza. (BRASIL, 

2015). 

Considerando que a qualidade da água é um fator determinante para a 

manutenção da saúde da população, a adoção de medidas que visem aperfeiçoar a 

oferta de água à população, controle dos fatores de risco para a infecção, 

monitoramento das tendências epidemiológicas, identificação e avaliação dos surtos 

de fontes comuns e sua eliminação, bem como o trabalho de educação em saúde, 

são medidas que contribuem para a redução da incidência da doença (FONSECA, et 

al., 2014). 

Estudos mostram a presença de parasitos decorrentes das condições de 

saneamento básico representando um grave problema de saúde pública, 

particularmente nos países subdesenvolvidos, onde se apresentam bastante 

disseminadas e com alta prevalência, decorrente das más condições de vida das 

camadas populacionais mais carentes (FREI; JUNCANSEN; PAES, 2008). 

De acordo com a Sema (2010) e Brasil (2015), as precárias condições de 

saneamento propiciam a transmissão de enfermidades transmitidas por bactérias, 

protozoários, vírus e helmintos, causadores de diversas doenças infectocontagiosas.  

 A Classificação Internacional de Doenças (CID-10) foi criada para padronizar 

e catalogar as doenças e problemas relacionados à saúde, tendo como referência a 

Nomenclatura Internacional de Doenças, estabelecida pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) (DATASUS, 2018), e classifica diversas doenças que se destacam no 

contexto deste trabalho. 

As internações hospitalares provocadas por endemias relacionadas a um 

sistema deficitário de saneamento básico refletem a qualidade desse sistema, que se 

relacionam aos mesmos mecanismos de transmissão, refletindo a difícil realidade das 
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periferias e regiões Norte e Nordeste do país (TEIXEIRA; GUILHERMINO, 2006; 

TRATA BRASIL, 2019). 

A Tabela 7 apresenta a lista de morbidades classificadas no Cadastro 

Internacional de Doenças (CID-10)1 do Ministério da Saúde e foram referência para 

identificar a população na coleta de dados neste estudo. 

As doenças foram distribuídas na ferramenta TABNET2 conforme mostra a 

Tabela 7. 

 
Tabela 7 - CID 10: Lista de tabulação para morbidade (doenças diarreicas) 

Categoria Grupo de Doenças Doenças CID-10 

Transmissão 
feco-oral 

  
  
  
  

Diarreia 

Cólera  A00 
Infecções por Salmonela A02 
Shigelose A03 
Outras infecções intestinais bacterianas 

(Escherichia coli, Compylobacter, 
Yersínia enterocolitica, Clastridium, e as 

não especificadas) 

A04 

Amebíase A06 
Outas doenças intestinais por 
protozoários (Balantidíase, Giardíase, 
Criptosporidiose). A07 
Isoporíase, outras e as não 
especificadas. A07 
Doenças Intestinais por vírus (Enterite, 
para rotavírus, gastroenteropatia aguda 
para agente de Norwalk, enterite para 
adenovírus, outras doenças e as não 
especificadas). 

A08 

Febre Entérica  
Febre Tifoide A01 
Febre Paratifoide A01 

  Hepatite A B15 
Fonte: ABES (2018). 
 

As doenças a seguir são a manifestação da ausência ou déficit dos serviços 

de saneamento: amebíase (ingestão de alimentos ou água contaminados por fezes 

contendo cistos amebianos maduros); cólera (ingestão de água contaminada por 

fezes); febre tifoide (doença de veiculação hídrica e alimentar, e o consumo de água 

ou alimentos contaminados com fezes ou urina do doente ou portador), giardíase 

(ingestão de água ou alimento contaminado), hepatite A (ingestão de água ou 

alimentos contaminados); e a shigelose (ingestão de água contaminada ou alimentos 

contaminados), e a cólera é registrada geralmente em pandemias. A amebíase é 

 
1  CID-10. Disponível em: http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=060203 
2  TABNET (DATASUS). Os códigos das doenças analisadas utilizam como referência a CID-10. 

Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/.  
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bastante presente em países em desenvolvimento, entretanto é praticamente 

inexistente no país, prevalecendo a incidência de doenças diarreicas agudas 

(gastrointestinais) (SES/SP, 2009). 

 

2.9.1 Doenças diarreicas agudas 

 

Conforme os especialistas, a diarreia é a mais citada entre as doenças 

associadas à falta de saneamento básico. Apresenta-se como um sintoma comum de 

uma infecção gastrointestinal causada por agentes patógenos, incluindo bactérias, 

vírus e protozoários (BRASIL, 2019). 

A diarreia é uma doença gastrointestinal infecciosa e um problema de saúde 

pública em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento. É causada 

por diferentes agentes etiológicos (bactérias, vírus e parasitos), as complicações 

ocorrem pelo desequilíbrio hidroeletrolítico e desidratação, principalmente quando 

associadas à desnutrição (BRASIL, 2019). 

O contágio pela doença varia, entretanto, as vias oral ou feco-oral são as mais 

comuns. Locais de uso coletivo apresentam maior risco de transmissão. 

Determinantes socioeconômicos e ambientais que abrangem as condições de vida 

das populações, mostram o número de casos e notificações tais como abastecimento 

de água e destino dos dejetos, renda familiar, local de residência (rural ou urbano), 

desnutrição, escolaridade materna. Alguns autores destacam também os hábitos 

adquiridos por questões culturais, que podem explicar a manifestação da doença em 

determinadas regiões (FIOCRUZ, 2018). 

Segundo os autores, houve grande incidência de morte entre crianças 

menores de 5 anos em países de baixa renda causada por doenças diarreicas 

segundo a Global Enteric Multicenter Study (GEMS) na África subsaariana e no sul da 

Ásia. A maioria dos casos atribuídos à diarreia moderada a grave deve-se aos 

patógenos Cryptosporidium, Escherichia coli e Singela (KOTLOFF, et al., 2013). 

Outros autores relatam estudo realizado na Suécia sobre o surto de diarreia 

no final de novembro de 2010 em Östersund, Suécia, atingindo 45,2% dos 60.000 

residentes, relata o custo estimado no período além do impacto na sociedade de 

licenças médicas causadas por doenças transmitidas pela qualidade da água. A 

pesquisa ressalta a importância de monitorar contínua e meticulosamente a eficácia 
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do sistema de tratamento de desinfecção da água, a fim de garantir à comunidade o 

acesso à segurança e alta qualidade de água potável (RIDDERSTEDT, et al., 2018). 

A epidemiologia da diarreia infecciosa aguda depende das circunstâncias da 

infecção e da natureza da exposição conforme a Tabela 8 (STAMM; GOLDBERG, 

2015). 

 
Tabela 8 - Infecções gastrointestinais 

Organismo Transmissão Característica Clássica 
Salmonela Alimentos  Gastroenterite, febre entérica  

Singela  Entre pessoas, alimentos ou 
água;  

Enterite (febre, cólicas, diarreia), 
Colite (úlceras, inflamação). 

Escherichia. Coli  Alimentos e água. Colite 
Staphylococcus Alimentos  Gastroenterite aguda. 
Norovìrus  Pessoa a pessoa; água. Gastroenterite aguda; Diarreia  

Giárdia Pessoa a pessoa; de animais 
para seres humanos; água. Diarreia; Dispepsia. 

 Crystoperidium  Água; creches; de animais 
para seres humanos. Diarreia. 

Fonte: Stamm e Goldberg (2015). 

 

2.9.2 Infecções por salmonela 

 

No Brasil e em países em desenvolvimento, a salmonelas humana é um 

grande problema de saúde pública e também uma das causas de infecção 

acompanhada de gastroenterite. Os alimentos de origem animal são as fontes mais 

comuns de infecções como ovos, leite, carnes e aves. Os locais preferenciais para 

contágio da Salmonela são regiões tropicais, lugares com concentrações de animais 

e de pessoas em grandes cidades (STELLMACHER, 1999). 

Esses organismos produzem uma série de infecções como gastroenterite e 

se dividem em duas categorias: tifoide e não tifoide, que é a causada por alimentos 

em 95% das infecções como ingestão de ovos, queijos, vegetais, suco, cereais, e o 

restante ocorre por transmissão de animais domésticos, pessoas infectadas e água 

contaminada (HOHMANN; ACHESON, 2001). 

 

2.9.3 Shigelose 

 

A Shigelose é doença aguda de natureza infecciosa ou tóxica, causada pelo 

consumo de alimentos ou de água contaminada, levando a um elevado número de 

morbidade e mortalidade na população em geral (GIOVA, 1997). 
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De acordo com dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH), houve 

mais de 3.400.000 internações por doenças veiculadas por alimentos (DVA) no 

período de 1999 a 2004, quase 570 mil casos por ano no Brasil. Esses números 

podem ser maiores já que há falta de notificação dos casos para o sistema oficial, e 

muitos não buscam atendimento médico (WELKER, et al., 2010). 

Na década de 1980, a OMS apurou que mais de 60% das doenças de origem 

alimentar eram causadas por bactérias, fungos, vírus e parasitas, especificamente 

relacionados às práticas inadequadas de manipulação, matéria-prima contaminada, 

falta de higiene durante a preparação dos alimentos (VON DOLINGER, et al., 2010). 

As principais formas de prevenção seriam através de saneamento básico 

adequado e condições básicas de higiene como a lavagem das mãos e alimentos, 

bem com educação em saúde, destino adequado de lixo, controle de vetores. Além 

disso, o entendimento da epidemiologia da doença auxilia no direcionamento para 

políticas de saúde pública no país e no mundo (ALVES, 2009). 

 

2.9.4 Cólera 

 

A cólera é uma doença bacteriana infecciosa intestinal aguda, transmitida 

por contaminação feco-oral direta ou pela ingestão de água ou alimentos 

contaminados. A infecção é assintomática e causa diarreia leve. A doença está 

ligada diretamente ao saneamento básico e à higiene. 

O surto de cólera que ocorreu na Indonésia em 1961 foi introduzido na 

América Latina a partir do litoral peruano e atingiu outros países sul-americanos, 

inclusive o Brasil, onde os primeiros casos foram detectados em abril de 1991, no 

estado do Amazonas. De lá a doença se alastrou progressivamente pela Região Norte 

e no final de 1992 todos os estados do Nordeste já haviam sido atingidos. Nos anos 

seguintes, foram registrados casos em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, 

São Paulo e Paraná (BESSER, et al., 1995). 

O sistema de saúde da República Democrática do Congo (RDC) luta contra a 

epidemia de cólera, e, desde o início de 2019, ocorreram cerca de 31.000 casos de 

cólera, sendo uma ameaça letal em todas as partes do país. A cólera é endêmica, 

consequência do mau saneamento e da água suja da qual muitas famílias dependem 

para beber e lavar. A cólera matou cerca de 540 pessoas em 2019, e as crianças 

representam cerca de 45% dos casos (UNICEF, 2020). 
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Em 2011, o Haiti foi acometido por uma epidemia de cólera com um total de 

419.511 de casos e 222.359 hospitalizações relatadas (TAPPERO; TAUXE, 2011). 

Pesquisam relatam a dificuldade de identificar a cólera e a importância dos 

determinantes sociais e do ambiente natural ou na regulação da intensidade da 

produção e disseminação da epidemia (SNOW, 1967). 

Entre os anos de 2000 a 2008, houve uma redução significativa nos casos e 

óbitos por Cólera no Brasil. A transmissão ocorre por intermédio da ingestão de água 

ou alimentos contaminados através da deficiência do abastecimento da água tratada, 

destino inadequado dos dejetos, alta densidade populacional, carências de habitação, 

higiene inadequada, e isso favorece a ocorrência da doença (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2005). 

O principal instrumento para o controle da Cólera, seria melhorar a 

infraestrutura de saneamento da população bem como a educação sobre 

procedimentos básicos de higiene (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

 

2.9.5 Amebíase 

 

A amebíase é uma infecção causada por protozoário, e a transmissão ocorre 

pela ingestão de alimentos ou água contaminados por fezes, originando as formas 

intestinal da doença, de importante morbimortalidade entre os seres humanos e cuja 

distribuição geográfica abrangente apresenta maior prevalência em regiões tropicais, 

subtropicais e de clima quente, onde as condições de higiene e educação sanitária 

são consideradas mais deficientes e precárias (SOUZA, et al., 2019). 

 

2.9.6 Febre Tifoide  

 

 Doença bacteriana aguda, a Febre Tifoide, é causada pela Salmonella 

entérica, tem distribuição mundial e está associada a baixos níveis socioeconômicos, 

principalmente a precárias condições de saneamento básico e higiene pessoal. A 

transmissão pode ocorrer pela forma direta, pelo contato com as mãos do doente ou 

portador, ou, sobretudo, de forma indireta, através de água e alimentos contaminados. 

A contaminação de alimentos, geralmente, ocorre pela manipulação por portadores, 

razão pela qual a febre tifoide é também conhecida como a doença das mãos sujas. 

Os legumes irrigados com água contaminada, produtos do mar malcozidos ou crus 
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(moluscos e crustáceos), leite e derivados não pasteurizados, produtos congelados e 

enlatados podem veicular salmonelas (BRASIL, 2010). 

Em 1944, ocorreu uma epidemia de febre tifoide em Recife, e foram 

diagnosticados 171 casos, com 23 óbitos. Estudando essa epidemia, concluiu-se que 

tal surto se relacionava com o consumo de hortaliças irrigadas e lavadas com águas 

altamente poluídas (CHAGAS, 1981). 

A Febre Tifoide está praticamente eliminada de países onde esses 

problemas foram superados. No Brasil, a doença ocorre sob a forma endêmica em 

regiões isoladas, com algumas epidemias nos locais onde as condições de vida são 

mais precárias, especialmente nas regiões Norte e Nordeste (BRASIL, 2008). 

A sua ocorrência está diretamente relacionada às condições de saneamento 

básico existentes e aos hábitos de higiene individuais, todavia, Brasil, nas últimas 

décadas, constata-se uma tendência de declínio nos coeficientes de morbimortalidade 

por Febre Tifoide (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

 

2.9.7 Hepatite A  

 

Doença viral aguda, de manifestações clínicas variadas, desde formas 

subclínicas até fulminantes (entre 2 e 8% dos casos). Os sintomas se assemelham a 

uma síndrome gripal. O modo de transmissão ocorre fecal-oral, veiculação hídrica, 

pessoa a pessoa (contato intrafamiliar e institucional), alimentos contaminados e 

objetos inanimados (BRASIL, 2010). 

As características epidemiológicas da Hepatite A tem distribuição universal e 

apresenta-se de forma esporádica ou de surto. Tem maior prevalência em áreas com 

mais condições sanitárias e higiênicas. É frequente em instituições fechadas. Nos 

países subdesenvolvidos, acomete com mais frequência crianças e adultos jovens; já 

nos países desenvolvidos, os adultos. A mortalidade e a letalidade são baixas e tende 

a aumentar com a idade do paciente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

 

 RELAÇÕES ENTRE SANEAMENTO BÁSICO E SAÚDE 

 

De acordo com conceitos reportados no item 2.1, o saneamento básico é uma 

abordagem preventiva para a promoção da saúde pública, a partir do enfoque 

ambiental. 



51 

 

É frequentemente reconhecido o papel do fornecimento de água, tratamento 

e coleta de esgoto na saúde e em indicadores epidemiológicos. Essa compreensão 

iniciou-se com a teoria miasmática, que buscou fundamentação científica por meio da 

comprovação da relação entre má qualidade da água ingerida na fonte e a incidência 

de cólera por John Snow, médico de Londres (1849).Ele foi visto como pioneiro em 

usar técnicas no mapeamento para o combate às doenças e expôs dois mapas para 

representar as mortes que ocorreram em uma reunião da London Epidemiological 

Society e publicou esses mapas em seu livro Sobre o modo de comunicação da cólera, 

2°edição,1855 (JOHANSEN, et al., 2003). A partir disso, grandes investimentos 

passaram a ser realizados em saúde pública, o que resultou em declínio acentuado 

dos óbitos. A simples eliminação do contato de pessoas com água contaminada por 

esgotos conteve a epidemia de cólera em Londres em 1854 (CROSIER, 2007). Desta 

forma, a intrínseca relação entre saneamento básico e condições de saúde foi 

gradativamente comprovando cientificamente a associação entre a fonte de água 

consumida pela população de Londres e a incidência de Cólera. 

Vários autores têm evidenciado a relação entre saúde e saneamento e a 

escolha de indicador que se proponha a retratar o estado de saúde de um grupo 

populacional para expressar a condição e a adequação à pesquisa e a sua importância 

sobre a saúde pública. As variáveis mais utilizadas para expressar condições de 

saneamento são abastecimento de água e esgotamento sanitário (CVJETANOVIC, 

1986; HUTTLY, 1990; ALBUQUERQUE; MARTINS, 2017; BUSS, 2000). 

Assim, o conceito proposto pela OMS, desde a conferência de Ottawa em 

1986, de que a promoção da saúde é um princípio orientador das ações de saúde, 

pressupõe como fator determinante da saúde as condições ambientais. Entende-se 

que o bem-estar físico, social e mental como conceito de saúde não delimita a questão 

sanitária no contexto das doenças, sendo primordial a atuação sobre os fatores 

determinantes das doenças (BRASIL, 2004).  

Dentro desse contexto, há um sistema frágil de saneamento em qualquer das 

situações, tendo em vista que dificilmente se nota um impacto real do tratamento de 

esgoto em variáveis de saúde em taxas de saneamento abaixo de 80%. Em uma 

situação de saneamento tão aquém do ideal, tem-se um sistema frágil, que pode ser 

mais propenso a efeitos de variações do regime hídrico. Por certo e, não raro, 

encontram-se reiteradamente em águas nacionais níveis altos de vírus entéricos, 

certamente em virtude dessas evidências (VIEIRA, et al., 2012). 
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Estudo comparativo da relação entre saneamento básico e indicadores 

epidemiológicos, entre o Brasil e a América Latina, foram apresentados em 2014. A 

autora avaliou os riscos existentes no Brasil e na América Latina entre os anos 2007 

e 2010, por meio da cobertura populacional de serviços de saneamento básico e 

indicadores de saúde. Concluiu que a taxa da incidência e óbitos por doenças 

diarreicas está relacionada às condições de pobreza e ao PIB per capita no Brasil e 

na América Latina, e que pode ser reduzida com investimentos principalmente em 

saúde e infraestrutura, para combater e reduzir a morbimortalidade, sendo esta uma 

característica de países subdesenvolvidos segundo a autora (SOUZA, 2014). 

As desigualdades socioeconômicas e sanitárias apresentam uma forte 

expressão territorial, sendo que diferentes áreas científicas reconhecem a saúde 

como portadora de papel central na concepção técnica, o que a coloca como 

propulsora de desenvolvimento na sua dimensão regional. Nessa perspectiva, essa 

relação é complexa por estar inerente ao campo da economia política (CAMPOLINA; 

CROCCO, 2006). 

Assim, tem-se consensualmente hoje que a falta de tratamento do esgoto e o 

descarte incorreto dos resíduos estão diretamente ligados a várias doenças que 

acometem a saúde da população. Países de primeiro mundo que focam no bem-estar 

dos seus cidadãos têm ao menos um programa bem estruturado de saneamento 

básico tido como imprescindível em saúde (TRATA BRASIL, 2019). 

Dados do IBGE mostram que 1.935 dos 5.570 municípios brasileiros, ou 

34,7% do total de municípios, registram epidemias ou endemias relacionadas à falta 

ou à deficiência de saneamento básico (CNI, 2018). O custo de uma internação por 

infecção gastrointestinal no Sistema Único de Saúde (SUS) relacionada à 

contaminação da água é de R$ 355,71 por paciente segundo o Ministério da Saúde 

(AGÊNCIA BRASIL, 2018). Fica evidente que o investimento resultaria em economia 

e benefício para a população. 

Outro grupo de doenças infecciosas que podem ser fortemente afetadas por 

mudanças ambientais e climáticas são as doenças de veiculação hídrica, que têm no 

saneamento sua principal estratégia de controle. Desde as primeiras intervenções de 

saneamento de grandes cidades no fim do século XIX, houve redução significativa de 

indicadores como a mortalidade infantil e a ocorrência de epidemias (BARCELLOS, et 

al., 2009). 
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Portanto, a saúde é um campo fértil para tal reflexão. Saúde e bem-estar são 

resultado de uma série de outras políticas setoriais, como as relativas a saneamento, 

pobreza, educação e consumo, cuja vinculação com a saúde nem sempre é 

considerada em sua formulação ou na expectativa de resultados (CEE, 2018). 

A importância das relações entre os ODS, destacando-se a relação na 

dimensão ambiental com a água e saneamento; saúde e o bem-estar e incluindo a 

dimensão social com redução das desigualdades de forma que as populações mais 

vulneráveis tenham acesso a serviços básicos como a água é fundamental (ODS-6. 

Garantir a disponibilidade de água e sua gestão de forma sustentável e saneamento 

para todos) (SENA, et al., 2016). 

O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde relata que em 2018, logo 

após a dengue, a lista de doenças mais citadas pelos municípios foram diarreia e 

verminoses, normalmente associadas à ingestão ou ao contato com água 

contaminada. Dentre as metas dos ODS, estão incluídos, até 2030, acabar com as 

epidemias da malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, 

doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis (BRASIL, 2019). 

 O relatório do Programa de Monitoramento em água potável, saneamento e 

higiene e atualizado em 2017 com base nos ODS, apresenta a primeira avaliação 

global dos serviços de água potável e saneamento gerenciados com segurança; e a 

conclusão foi que muitas pessoas ainda não têm acesso, principalmente nas áreas 

rurais. Segundo o relatório, cerca de 2,1 bilhões de pessoas não têm água potável em 

casa, e mais do que o dobro carece de saneamento seguro. Cerca de 3 em 10 

pessoas em todo o mundo, ou seja, 2,1 bilhões, não têm acesso à água segura e 

disponível em casa, e 6 em 10, ou seja, 4,5 bilhões, não têm saneamento gerenciado 

com segurança, de acordo com um novo relatório da OMS e da UNICEF (WHO, 2017). 

A OMS lançou um documento sobre as implicações dos recentes estudos das 

políticas e práticas do WASH (water, sanitation and hygiene). O artigo sobre o relatório 

concluiu que houve pouco impacto das intervenções do WASH na redução da diarreia 

no Quênia, Bangladesh e Zimbábue, por se tratar de uma categoria muito ampla de 

intervenções para diferentes contextos, incluindo falta de higiene alimentar, ineficácia 

da cloração contra alguns patógenos entre outros fatores. No geral, o conjunto de 

evidências indica um efeito protetor do saneamento em interromper as vias de 

contaminação do ambiente e, assim, evitar sistematicamente a exposição humana a 
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patógenos fecais sobre doenças infecciosas, sugerindo impactos positivos quando a 

cobertura comunitária completa do saneamento é alcançada (IWA, 2020b). 

Após uma epidemia de cólera que matou aproximadamente 100 pessoas no 

Haiti, em 2014, o governo apoiado pela ONU promoveu uma campanha de 

saneamento fornecendo um sistema de abastecimento de água potável a uma 

população de cerca de 30.000 moradores de localidades mais remotas que fizeram 

parte de uma iniciativa de melhorar o acesso de fornecimento de água nas escolas, 

moradias e centros de saúde e construção de banheiros para evitar a contaminação 

da água. A iniciativa foi crucial para reduzir o risco de doenças transmitidas pela água, 

incluindo a cólera, e avançar em direção ao ODS 6. Em 2015, houve 326 casos de 

cólera identificados nas áreas afetadas, enquanto em 2016 apenas seis casos foram 

identificados (IWA, 2016). 

 
[...] a importância da água destinada para consumo humano como veículo de 
transmissão de enfermidades tem sido largamente difundida e reconhecida. 
A maior parte das enfermidades existentes em países em desenvolvimento 
em que o saneamento é deficiente é causada por bactérias, vírus, 
protozoários e helmintos. Estes organismos causam enfermidades que 
variam em intensidade, vão desde gastrenterites e graves enfermidades 
algumas vezes fatais e de proporções epidêmicas [...] (BRASIL, 2005). 

 

Atualmente, 844 milhões de pessoas necessitam de água limpa, potável e 

disponível para viver dignamente e mais de 25% da população mundial não tem 

acesso a instalações sanitárias básicas, o que compromete a saúde e a dignidade 

humana (UNESCO, 2017). 

A falta de saneamento e higiene têm impactos significativos no 

desenvolvimento social, sendo que 4% da população (25,5 milhões de pessoas) 

sofreram de diarreia em 2015, dos quais 60% eram crianças com menos de 5 anos 

de idade (WHO, 2017). 

Esrey et al. (1985) analisaram vários estudos sobre o impacto da oferta de 

água e coleta de esgoto em doenças de transmissão hídrica em países em 

desenvolvimento e avaliaram que o aumento na oferta de água para higiene pessoal 

e doméstica é determinante para a redução da incidência de doenças, bem como as 

instalações sanitárias adequadas são importantes para a diminuição das taxas de 

morbidade e mortalidade das doenças de veiculação hídrica (UHR, et al., 2016). 

Outra pesquisa, que verifica a relação entre a cobertura dos serviços de 

saneamento básico e indicadores epidemiológicos para os países da América Latina, 
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entre o período de 2005 a 2010, observou que uma melhor cobertura populacional por 

serviços de esgotamento sanitário tende a reduzir a mortalidade infantil nos países da 

América Latina, onde cerca de vinte mil crianças morrem ao ano em decorrência de 

doenças diarreicas (TEIXEIRA, et al., 2012). 

A história mostra que nos países desenvolvidos o acesso à água encanada e 

ao esgotamento sanitário implicou importantes avanços na saúde das populações por 

exemplo, demonstram que tal acesso, juntamente com o crescimento dos padrões de 

vida, teve papel preponderante na redução da incidência de diarreia e no controle de 

doenças como febre tifoide e cólera na Europa e nos Estados Unidos no início do 

século passado (ESREY, et al., 1985). 

Estudo desenvolvido por Rasella em 2013 avaliou o impacto de programas de 

acesso à água no estado da Bahia, com ampliação da cobertura do saneamento para 

224 municípios, entre os anos de 2005 e 2008, e os municípios selecionados tiveram 

uma diminuição na taxa de mortalidade e de hospitalização por diarreia no período. O 

estudo revela que programas de saneamento básico devem ser implantados em áreas 

de maior vulnerabilidade social e de desabastecimento hídrico como suporte efetivo 

na melhoria da saúde e redução da mortalidade na população (RASELLA, 2013). 

De acordo com os autores, Araújo et al. (2009) analisaram os serviços de 

saneamento nos municípios do Tocantins, no ano 2006, no combate a endemias de 

veiculação hídrica, sendo que o Estado apresenta baixa cobertura de esgotamento 

sanitário e gestão de resíduos sólidos, e eles apontam que é necessário um melhor 

planejamento para a execução de políticas de saúde e de intervenções a partir do 

saneamento, na forma preventiva principalmente nas regiões mais carentes onde se 

verifica maior manifestação de endemias relacionadas à insuficiência dos serviços de 

saneamento (UHR, et al., 2016). 

Como nota de cautela, devido aos limites impostos pela extensão, essa 

análise apresenta apenas uma avaliação preliminar baseada em trabalhos em 

andamento envolvendo estudos de caso e análises comparativas de políticas públicas 

e modelos de gestão no fornecimento de saneamento básico no Brasil. 

De acordo com dados do Ministério da Saúde, no ano de 2017, quase 260 mil 

internações hospitalares foram decorrentes de falta de saneamento básico, causando 

a morte de 2.340 pessoas, número apresentado no mesmo estudo pelo autor 

(MARQUES, 2020). 
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Os autores Kuiava et al. (2019) analisaram as taxas de hospitalização por 

doenças diarreicas no Brasil no período de 2000 a 2015 e relatam a existência de 

poucos estudos epidemiológicos acerca das internações hospitalares, e apresentaram 

ao final da pesquisa a taxa de internação média brasileira de 112 casos por 100 mil 

habitantes e por estado brasileiro. Além disso, o estudo deles apontou que a Região 

Nordeste apresentou as maiores taxas de hospitalizações (KUIAVA, et al., 2019). 

As doenças de transmissão feco-oral como diarreias, febres entéricas e 

hepatite A foram os principais agravos responsáveis por 87% das internações 

causadas pelo saneamento ambiental inadequado na série histórica entre os períodos 

de 2000 a 2013 (BRASIL, 2015). 

A Região Norte apresentou as maiores proporções (7,5 internações/1.000 

habitantes) por incidência de doenças associadas ao saneamento inadequado, e no 

mesmo ano de 2009 Belém apresentou 6% de atendimento por coleta de esgoto 

sendo classificada uma das piores cidades nesse quesito (TEIXEIRA, et al., 2014). 

Os autores Paiva e Souza (2018) observaram que residir em local com 

cobertura por esgotamento sanitário possui relação inversamente proporcional às 

internações por doenças de veiculação hídrica, demonstrando 16,3% no índice de 

internação por doenças associadas ao saneamento inadequado (PAIVA; SOUZA, 

2018). 

A coleta dos dados para o período considerado foi de 2007 a 2015, e as 10 

cidades do Ranking do Saneamento do Trata Brasil com pior desempenho registraram 

92.338 internações por diarreia contra 22.746 internações das 10 cidades com melhor 

desempenho, ou seja, as 10 cidades com desempenho mais baixo tiveram cerca de 

4,06 vezes mais internações que os municípios com melhor classificação (TRATA 

BRASIL, 2017). 

Para efeitos de comparação, os Estados Unidos, com uma população de 

329.000 milhões de pessoas, apresentaram 1.006 casos de doenças de veiculação 

hídrica, resultando em 124 hospitalizações no período entre 2013 e 2014 (BENEDICT, 

et al., 2017); (CDC, 2017). Na Nova Zelândia, um outro estudo apresentou 12.475 

notificações e 607 hospitalizações em decorrência de doenças por transmissão hídrica 

na série histórica de 2001 a 2003 (BAKER, et al., 2007).  

A Tabela 9 demonstra a relação dos municípios com o número total e a taxa 

de internações por doenças diarreicas e relata a taxa de internação média por 100 mil 

habitantes, no período considerado. A Tabela 10 que representa os municípios com 
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desempenho inferior foi de 190,0 internações por diarreia/100 mil habitantes, 

enquanto para os melhores, a taxa foi 68,9, um valor médio, portanto, 2,7 vezes 

inferior que nos municípios com desempenho mais baixo. Comparando-se a melhor 

cidade no ranking (Franca/SP) com a pior (Ananindeua/PA), a diferença é muito 

elevada sendo que Franca teve 460 internações por doenças diarreicas entre 2007 e 

2015 contra 36.473 internações em Ananindeua (79 vezes maior) (TRATA BRASIL, 

2017). 

 
Tabela 9 - Relação dos melhores municípios com número total e taxa de internações por Diarreia 

Total dos Municípios com melhor desempenho 

Ranking -2017 Município 
Total de 

Internações 
(2007-2015) 

Taxa de 
Internação/ 100 
mil habitantes 
média 2007-

2015 
1 Franca 460 16 
2 Uberlândia 3.107 55 
3 São José dos Campos 1.560 27 
4 Santos 565 15 
5 Maringá 1.667 53 
6 Limeira 946 37 
7 Ponta Grossa 3.408 120 
8 Londrina 1.551 33 
9 Cascavel 808 31 
10 Vitória da Conquista 8.674 303 

Fonte: Trata Brasil (2017). 

 
Tabela 10 - Relação dos piores municípios com número total e taxa de internações por Diarreia 

Total dos Municípios com desempenho inferior 

Ranking -2017 Município 
Total de 

Internações (2007-
2015) 

Taxa de 
Internação/ 

100 mil 
habitantes 

média 2007-
2015 

91 Duque de Caxias 3.681 47 
92 Nova Iguaçu 8.801 118 
93 Várzea Grande 5.343 235 
94 Gravataí 629 27 
95 Manaus 17.417 106 
96 Macapá 3.119 88 
97 Porto Velho 3.444 92 
98 Santarém 5.835 229 
99 Jaboatão dos Guararapes 7.596 126 

100 Ananindeua 36.473 831 
Fonte: Trata Brasil (2017). 

 

O município de Ananindeua, situado na região metropolitana de Belém, com 

população de 520 mil habitantes, apresenta menos de 1% de coleta de esgoto e 26, 
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89% de cobertura de água e detém o pior índice de saneamento básico do Brasil, além 

de apresentar números alarmantes de internações por doenças de veiculação hídrica 

e estar posicionado em último lugar no ranking de saneamento apresentado pelo 

Instituto Trata Brasil (TRATA BRASIL, 2017). 

Portanto, parte-se da premissa de que uma das mais relevantes causas 

principais da saúde são as condições ambientais (BRASIL, 2006). Pode-se concluir, 

que Saneamento promove a saúde pública preventiva, eliminando a chance de 

contágio por diversas moléstias. Isso significa dizer que onde há Saneamento são 

maiores as possibilidades de uma vida mais saudável. 

Presume-se então que com o aumento das redes de esgoto e investimentos 

na coleta e tratamento do esgoto e na qualidade da água impactariam diretamente na 

saúde pela redução da incidência e transmissão de doenças, pela queda da 

mortalidade infantil, e pela diminuição de internações. 

Estudo realizado no estado do Pará, apresentando o perfil de morbidade e 

internações por doenças infecciosas e parasitárias (DIP) de veiculação hídrica no 

período de 2008-2012 mostrou que houve 432.562 internações no Estado. A diarreia 

e a gastroenterite de origem infecciosa presumível foram as doenças que 

apresentaram maior frequência (91,7%) do número total de internações. O estudo 

conclui que o aumento dos casos observados no município corrobora outros estudos 

associando as condições precárias de saneamento básico (MARINHO, et al., 2016). 

No Simpósio de Economia de Saúde, realizado em junho de 2018, concluiu-

se que houve queda da garantia de verbas da União destinadas à rede pública de 

saúde de 52% para 43% em 2015 (Fiocruz e Ministério da Saúde), enquanto as 

despesas per capita aumentaram nos níveis federal, estadual e municipal entre 2002 

e 2015. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

Massambani et al. (2013) analisaram os investimentos per capita e o impacto 

sobre os índices de qualidade de saúde. Uma das conclusões foi que destinar mais 

investimentos nem sempre significa melhorar a qualidade do atendimento, 

evidenciando que o município que mais destinou recursos teve indicadores de 

qualidade com baixo crescimento comparado com os demais, revelando que uma 

gestão e administração adequadas podem potencializar recursos realizados. 

Esses levantamentos trazem informações relevantes que servem de 

referência para a demonstração do cenário no Brasil e mostram que os benefícios 
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decorrentes dos investimentos realizados em abastecimento de água e tratamento de 

esgoto têm efeito imediato na saúde das pessoas. 

Dessa forma, é primordial criar mecanismos de ação que possibilitem não só 

a tomada de medidas preventivas, visando garantir que a legislação seja cumprida, 

como também elaboração de medidas corretivas e de controle a partir da identificação 

dos fatores no âmbito da saúde e do saneamento básico. 
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3 METODOLOGIA 
 

 Este capítulo apresenta o percurso metodológico adotado neste trabalho. 

 

 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

 Esta pesquisa é de natureza descritiva e exploratória. Realizaram-se os 

levantamentos de dados primários e de seção transversal (referentes ao ano de 2017), 

buscando descrições acuradas com base em sistematizações, bem como de 

descobertas acerca das relações entre os indicadores de saneamento básico e de 

saúde em nível de municípios brasileiros. 

 A Figura 3 sumariza as etapas da pesquisa. 

 
Figura 3 - Etapas da pesquisa 

 
Fonte: Autora. 

 

Etapa 
1

•Coleta de dados relacionados com indicadores de saneamento básico por municípios 
brasileiros, referentes ao ano de 2017.

Etapa 
2

•Coleta de dados relacionados com indicadores de saúde por municípios brasileiros, 
referentes ao ano de 2017.

Etapa 
3

•Estruturação de banco de dados integrados com indicadores de saneamento básico e saúde 
com o auxílio da ferramenta Qlik Sense.

Etapa 
4

•Seleção de indicadores de saneamento básico associados com água e esgoto (coberturas 
da distribuição com água tratada, coleta de esgoto e tratamento de esgoto) e indicador de 
saúde (número de internações hospitalares motivadas por doenças de veiculação hídrica).

Etapa 
5

•Normalização dos indicadores de saneamento básico e de saúde, em termos das 
populações de cada município.

Etapa 
6

•Coleta e Tratamento de Dados Geograficos

Etapa 
7

•Análise da distribuição demográfica no Brasil.

Etapa 
8

•Análise dos indicadores de saneamento básico.

Etapa 
9

•Análise do indicador de saúde.

Etapa 
10

•Estudo da relação entre indicadores de saneamento básico e saúde.
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 COLETA DE DADOS SOBRE SANEAMENTO BÁSICO 

 

 Conforme previsto na Etapa 1 da Figura 3, os dados referentes aos 

indicadores de saneamento básico foram obtidos no Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento (SNIS) no dia 8 de outubro de 2019, sendo considerado o ano de 

2017 como base para esta pesquisa. Eles são chancelados pelo Ministério de 

Desenvolvimento Regional do Brasil, à época denominada Ministério das Cidades. 

 As informações e os indicadores do SNIS foram consultados por meio do 

aplicativo3, e os dados pesquisados para o componente Água e Esgoto foram 

exportados para planilhas eletrônicas. As consultas, conforme ilustrado pela Figura 4, 

foram realizadas conforme os critérios abaixo. Na aba de “Filtros” selecionaram-se as 

seguintes opções: 

• Ano de referência: 2017; 

• Abrangência: Todas, pois queremos avaliar a situação em todo o Brasil, 

independentemente de qual tipo de prestador de serviços atende o município;  

• Tipo de Serviço: Água e Esgotos, pois a maior parte dos prestadores atende 

também com esgotamento sanitário;  

• Natureza Jurídica, Região, Prestadores: Todos. 

 
Figura 4 - Informação e Indicadores 

 
Fonte: SNIS (2019). 

 
3 Aplicativo disponível em: http://app.cidades.gov.br/serieHistorica/# 

http://app.cidades.gov.br/serieHistorica/
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 A aba “Colunas” do aplicativo, tal qual ilustrado pela Figura 5, permitia 

selecionar quais informações e indicadores deveriam ser considerados e, para esta 

pesquisa, foram selecionadas todas informações e indicadores indisponíveis. 

 
Figura 5 - Família de Informação e Indicadores 

 
Fonte: SNIS (2019). 
 

 A Figura 6 ilustra um exemplo do resultado da consulta realizada. Como passo 

final, os dados foram baixados, em formato CSV (comma-separated values, ou em 

tradução livre, valores separados por vírgula), por meio da opção “Gerar planilha”. 
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Figura 6 - Resultados da consulta 

 
Fonte: SNIS (2019). 

 

 COLETA DE DADOS SOBRE SAÚDE 

 

 Os indicadores de saúde, previstos na Etapa 2 da Figura 3, foram obtidos no 

dia 8 de outubro de 2019 do Sistema de Informações Estatísticas do Sistema Único 

de Saúde chancelados pelo Ministério da Saúde (DATASUS), tendo sido considerado 

o ano de 2017 como base para esta pesquisa.  

As doenças foram classificadas de acordo com a forma básica de contágio e 

seguindo a classificação do CID-10 como a ingestão de água contaminada e 

esgotamento sanitário inadequado. 

Os indicadores de cobertura por serviços de saúde levantados foram: 

a) Internação hospitalar – considerados os números de internações por 

doenças, selecionadas de acordo com local de residência, para o ano de 

2017. As doenças consideradas foram selecionadas por estarem 

relacionadas à transmissão direta pela água, por meio da ingestão ou 

contato a saber: cólera, febre tifoide e paratifoide, shigelose, amebíase, 

diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumível, outras doenças 

infecciosas intestinais, hepatite A. 

b) Na página http://www.datasus.gov.br/DATASUS/ foi acessado o link 

Informações de Saúde, acessando os dados utilizando o tabulador 

TABNET, desenvolvido pelo DATASUS de domínio público gerando 

informações das bases de dados do Sistema Único de Saúde a partir de 
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exportação para planilhas eletrônicas com extensão csv e Tabwin 

possibilitando gerar tabelas e produzir gráficos e mapas pelo seguinte 

processo apresentado na Figura 7. 

 
Figura 7 - Acesso as Informações de Saúde 

 
Fonte: DATASUS (2017). 

 

 Conforme a Figura 8, o acesso ao site seguiu a seguinte trajetória: 

a) Informações de Saúde (TABNET); 

b) Epidemiológicas e Morbidade;  

c) Morbidade Hospitalar do SUS (SIH/SUS)  

 Analisaram-se os dados relativos ao número de internações por patologia, 

óbitos de doenças infecto parasitárias por região ou município no ano de 2017 

(DATASUS, 2018). 

 Para o levantamento dos dados foram determinadas: 

a) Seleção das variáveis; 

b) Seleção do período; 

c) Escolha da abrangência geográfica; 

d) Escolha do grupo de informações com Informações epidemiológicas, 

Indicadores de saúde, Mortalidade, morbidade; 

e) Seleção dos filtros; 

f) Visualização dos resultados através de gráficos, tabelas bidimensionais 

(linhas e colunas). 
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Figura 8 - Assistência à saúde 

 
Fonte: DATASUS (2017). 

 

 As variáveis consideradas no modelo foram as seguintes:  

a) Variável dependente: internação hospitalar; 

b) Em seguida foi selecionado “Geral, por local de residência - a partir de 

2008. 

 As internações foram selecionadas por morbidade Hospitalar do SUS, seguida 

por local de residência e selecionado o município, ano de atendimento e, por último, 

as internações, conforme Figura 9. 

 Seguindo pelo período disponível - 2017 e nas seleções disponíveis na Lista 

Morbidade - CID-10, selecionaram-se: Cólera, Febre Tifoide e Paratifoide, Shigelose, 

Amebíase, Diarreia e Gastroenterite origem infecciosa presumível, outras doenças 

infecciosas intestinais e Hepatite A. 

 Os seguintes passos foram seguidos, conforme ilustrados pela Figura 10: 

a) Selecionadas as internações por patologia; 

b) Seleção das variáveis; 

c) No campo “linhas”, selecionaram-se Municípios; 

d) No campo “Colunas”, selecionou-se a opção: “Não ativa”, para escolher 

mais de uma variável no campo “Conteúdo” 

e) No campo “Conteúdo” selecionaram-se: Internações, óbitos, a cada uma 

das doenças selecionadas. 

f) Em períodos disponíveis selecionou-se o ano de 2017. 
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Figura 9 - Demográficas por População residente 

 
Fonte: DATASUS (2017). 
 
Figura 10 - Morbidade Hospitalar do SUS (SIH/SUS) 

 
Fonte: DATASUS (2017). 
 

 Em dias de permanência, selecionou-se - Morbidade hospitalar do SUS- Por 

local de residência. 

Para identificar os óbitos - selecionou-se - Morbidade hospitalar do SUS- Por 

local de residência e selecionado: Município, ano e o conteúdo óbitos. 

As doenças diarreicas consideradas no estudo estão classificadas no 

Cadastro Internacional de Doenças (CID-10) do Ministério da Saúde como englobam 

as categorias de doenças infecciosas intestinais. Consideraram-se as manifestações 

clínicas dispostas no TABNET, conforme a Figura 11 na lista de Epidemiologia e 

Morbidade. 
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Figura 11 - Epidemiológicas e Morbidade 

 
Fonte: DATASUS (2017). 
 

 Os dados foram ordenados e marcados com a fonte das informações gerando 

a tabulação apresentados como gráficos e com os resultados obtidos por doença 

específica (DATASUS, 2017). 

 

 CONSTRUÇÃO DO BANCO DE DADOS INTEGRADO SOBRE INDICADORES 

DE SANEAMENTO BÁSICO E SAÚDE EM MUNICÍPIOS BRASILEIROS 

 

A construção do banco de dados integrado, prevista na Etapa 3 da Figura 3, 

baseou-se nos dados coletados e descritos nos itens 3.2 e 3.3, os quais foram 

organizados em planilhas eletrônicas de forma individual. Em cada planilha, as 

informações referentes a cada município foram alocadas em uma linha distinta, 

identificadas tanto pelo nome do município quanto pelo código do IBGE4, enquanto as 

variáveis foram alocadas nas colunas. 

 Os dados de todas as planilhas foram cruzados utilizando-se o software de 

Business Intelligence Qlik, disponível no website www.qlikcloud.com. Para tanto, 

criou-se um dashboard a partir da junção das planilhas citadas no item 3.2, utilizando-

se o código do município do IBGE para realizar essa junção. Optou-se pelo código do 

IBGE, pois ele é único para cada município, evitando assim duplicidade de nomes que 

pudessem existir durante os cruzamentos das informações. Assim, gerou-se uma 

 
4 O código dos municípios do IBGE pode ser obtido por meio de download no website 

https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php 
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planilha eletrônica única, apresentada no Apêndice A, contendo todas as informações 

necessárias para as análises realizadas nesta pesquisa. Tal qual anteriormente, cada 

linha da tabela representava um único município, e as colunas, as informações dos 

índices e indicadores referentes àquele município. O banco de dados integrado é 

composto, portanto, por variáveis referentes ao saneamento básico (água, esgoto e 

tratamento, entre outros) e à saúde (internações, óbitos, entre outros), além de outros 

indicadores sociodemográficos. 

Ao todo o banco de dados está estruturado em uma tabela com 5.570 linhas, 

sendo cada linha correspondem a um dos municípios do Brasil, além de 297 colunas. 

Cada coluna representa um indicador, os quais estão descritos no Apêndice A. O 

referido banco de dados encontra-se gravado em mídia digital, em formato CSV, e é 

parte integrante desta Dissertação. 

 A Figura 12 apresenta o diagrama esquemático da estrutura de 

relacionamento de dados retirado do software Qlik Sense, contemplando todas as 

planilhas eletrônicas utilizadas para a integração. 

 
Figura 12 - Diagrama esquemático do software QLik Sense e associação entre os dados coletados 

 
Fonte: Autora. 
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 SELEÇÃO DOS INDICADORES DE SANEAMENTO BÁSICO E SAÚDE A 

PARTIR DO BANCO DE DADOS INTEGRADO 

 

 A seleção dos dados, prevista na Etapa 4 da  

Figura 3, foi baseada nos dados consolidados no banco de dados integrados, e dentre 

os indicadores de saneamento básico e saúde foram selecionados: 

• Índice de atendimento total de água (IN055), que é calculado como sendo a 

população total atendida com abastecimento de água (indicador AG001 do 

SNIS), dividido pela população total residente do município (indicador GE12a 

do SNIS). 

• Índice de atendimento total de esgoto referido aos municípios atendidos com 

água (IN056), que é calculado tendo por base a população total atendida com 

esgotamento sanitário (ES001), dividido pela população total residente do 

município (indicador GE12a do SNIS). 

 O SNIS não possui índice específico que traga números do tratamento de 

esgoto do município. Devido a essa limitação, elaborou-se um índice próprio, baseado 

em outros indicadores fornecidos pelo SNIS, calculado de acordo com a Equação 1. 

 

Índice de Tratamento =  (𝐸𝐸𝐸𝐸006/𝐸𝐸𝐸𝐸005) ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼056 (1), 

Em que: 

• ES005: volume anual de esgoto lançado na rede coletora, sendo geral 

considerado como entre 80% a 85% do volume de água consumido e não 

incluindo volume de esgoto bruto importado. 

• ES006: volume anual de esgoto que foi submetido a tratamento, medido ou 

estimado na entrada das ETEs, não incluindo o volume de esgoto bruto 

importado e exportado, e devendo ser menor que o ES005; 

• IN056: Índice de atendimento total de esgoto referido aos municípios atendidos 

com água. 

 

 O indicador ES005 é o volume de esgoto lançado na rede coletora, e deve ser 

menor ou igual ao volume de esgoto tratado (ES006). Os municípios de Cachoeirinha 

(RS), Jundiaí (SP) e Torres (RS) foram desconsiderados para efeito de cálculo do 
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indicador de tratamento de esgoto, pois apresentaram volume de esgoto tratado 

superior ao coletado, conforme indicado na Tabela 11. 

 
Tabela 11 - Municípios desconsiderados para o cálculo do indicador de tratamento de esgoto 

Município Volume de Esgoto Coletado 
(1.000 m3) 

Volume de Esgoto Tratado 
(1.000 m3) 

Cachoeirinha (RS) 2.351,45 10.112,61 
Jundiaí (SP) 29.623,77 36.200,69 
Torres (SP) 1.134,04 2.478,64 

Fonte: SNIS (2019). 

 

 Além das variáveis diretamente referentes à água e saneamento, considerou-

se para essa pesquisa o indicador do SNIS (2017) denominado “POP_TOT”, que 

possuía a população total do município, de acordo com o IBGE. Optou-se por utilizar 

a população fornecida pela SNIS para que as normalizações realizadas pela 

população utilizassem a mesma população que foi utilizada pelo SNIS para seus 

cálculos. 

 Com relação aos dados de saúde, foram considerados os dados de 

internações das doenças Cólera, Shigelose, Amebíase, Febre Tifoide, Hepatite A, 

Diarreia, conforme ilustrados na Tabela 12. 

 
Tabela 12 - Indicadores relacionados a saúde 

Doença Indicador Categoria Descrição 

Cólera N° de 
internações  A00 N° total de internações decorrentes de doenças 

causadas por veiculação hídrica por município 

Febre Tifoide N° de 
internações  A01 N° total de internações decorrentes de doenças 

causadas por veiculação hídrica por município 

Shigelose N° de 
internações  A03 N° total de internações decorrentes de doenças 

causadas por veiculação hídrica por município 
Outras Doenças 

Infecciosas 
Intestinais 

N° de 
internações  A04 N° total de internações decorrentes de doenças 

causadas por veiculação hídrica por município 

Amebíase N° de 
internações  A06 N° total de internações decorrentes de doenças 

causadas por veiculação hídrica por município 
Diarreia e 

Gastroenterite 
N° de 

internações  A09 N° total de internações decorrentes de doenças 
causadas por veiculação hídrica por município 

Hepatite A N° de 
internações  B18 N° total de internações decorrentes de doenças 

causadas por veiculação hídrica por município 
Fonte: DATASUS (2017). 

 

 Para esta pesquisa, os números de internações de todas as doenças 

decorrentes de veiculação hídrica, tais como presentes na Tabela 12, foram somados 
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e geraram um único valor, denominado “Soma_Internações”. Além disso, como os 

dados referentes ao número de internações são absolutos, eles foram normalizados 

pela população dos municípios do ano de 2017, presente no banco de dados do SNIS, 

gerando dessa forma um índice chamado “Índice de Internação”.  

A Tabela 13 representa um resumo de todos as variáveis consideradas nesta 

pesquisa. 

 
Tabela 13 - Resumo das variáveis utilizadas na pesquisa 

Grupo Variável Significado Fonte 

Saneamento 

IN055 Índice de cobertura de água. SNIS (2017) 
IN056 Índice de coleta de esgoto. SNIS (2017) 

Índice de Tratamento Índice de tratamento de 
esgoto. 

Calculado pela autora 
com dados do SNIS 

Saúde Índice de Internação 

Índice de internações, 
normalizado pela população. 

Calculado pela autora 
com dados do 
DATASUS (2017) e 
SNIS (2017). 

Fonte: Autora. 

 

 COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS GEOGRÁFICOS 

 

 Os dados geográficos referentes aos limites territoriais das cidades, estados, 

regiões e do Brasil foram obtidos no dia 20 de novembro de 2019 por meio de 

download no site de bases cartográficas do IBGE (2017), sendo considerado o 

shapefile5 denominado “lim_municipio_a.shp” para as análises. 

 Para as análises de geoprocessamento utilizou-se como software de apoio o 

QGIS V 3.10.0. O shapefile de limites territoriais foi importado no QGIS, juntamente 

com os dados selecionados para esta pesquisa, descritos no item 3.5. Para se fazer 

a junção/cruzamento das informações geográficas com os dados não geográficos 

(operação essa conhecida por Join no QGIZ), considerou-se a coluna denominada 

“geocódigo”, presente no shapefile e a coluna “CódigoIBGE”, presente no banco de 

dados integrado, tal como ilustrado na Figura 13. 

 Após a junção dos dados espaciais e não espaciais, foram criadas sete 

camadas (do inglês layers), sendo 4 camadas para representar as variáveis 

individuais (layers intitulados “Água”, “Esgoto”, “Tratamento” e “Internação”) e 3 

camadas para representar os relacionamentos entre as variáveis (layers intitulados 

 
5 Shapefile é um formato vetorial comum de arquivo utilizado por Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG), contendo dados geoespaciais (ANP, 2020). 
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“Água x Internação”, “Esgoto x Internação” e “Tratamento x Internação”), conforme 

ilustrado na Figura 14. A criação das camadas possibilitou, dessa forma, as análises 

propostas para esta pesquisa. 

 
Figura 13 - Tela de cruzamento de dados espaciais e não espaciais do software QGIS 

 
Fonte: Autora. 

 
Figura 14 - Camadas criadas para análise dos dados espaciais no software QGIS 

 
Fonte: Autora. 
 

 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Esse item descreve os procedimentos estatísticos, gráficos e de mapas 

utilizados para análise dos dados coletados e que foram empregados nas análises 

descritas nas Etapas 7, 8, 9 e 10 da Figura 3. Para análises estatísticas utilizou-se 

como software de apoio o Minitab v. 19. 
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3.7.1 Estatísticas Descritivas 

 

 A estatística descritiva resume e descreve as principais características de um 

conjunto de dados, tais como valores mínimo e máximo, média, mediana, desvio-

padrão e quartis (MINITAB, 2018b). 

 O Desvio-Padrão (DesvPad) é a medida mais comum para se avaliar a 

dispersão de um conjunto de dados, ou seja, para se medir o quanto um determinado 

valor está disperso em relação à média (MINITAB, 2018d). 

 Entende-se por quartis a técnica estatística que divide um conjunto de dados 

em quatro partes iguais, cada uma contendo 25% do número de elementos do 

conjunto de dados (MINITAB, 2018c). Ainda segundo o autor, a divisão dos quartis se 

dá da seguinte forma: 

• 1º. quartil (Q1): 25% dos dados são menores que ou iguais a este valor; 

• 2º. quartil (Q2): Também chamado de mediana, 50% dos dados são menores 

que ou iguais a este valor; 

• 3º. quartil (Q3): 75% dos dados são menores que ou iguais a este valor. 

 

 Utilizou-se a análise de estatísticas descritivas para análise de todos as 

variáveis de saneamento (abastecimento de água, coleta de esgoto e tratamento de 

esgoto) bem como de internação. A divisão por quartis, além de possibilitar a 

compreensão da distribuição dos dados, também foi utilizada para a geração das 

categorias utilizadas para a geração dos mapas. 

 

3.7.2 Gráficos de Intervalo 

 

 Uma das técnicas utilizadas para análise dos dados realizada por meio de 

gráficos de intervalo. Um gráfico de intervalo avalia e compara a média de grupos 

considerando um intervalo de confiança de 95% para média de cada grupo (MINITAB, 

2018a). 

 É necessário um número de 10 amostras para que o gráfico de intervalos 

funcione de forma adequada, e quanto maior for o tamanho amostral, menor e mais 

preciso é o intervalo de confiança. Para esta pesquisa, o menor número amostral 

encontrado foi de 49 cidades, para a Região Norte, conforme Tabela 17, e isso indica 

que a análise realizada por gráficos de intervalo é apropriada. 
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3.7.3 Coeficiente de Correlação e Coeficiente de Determinação 

 

 O coeficiente de correlação de Pearson (r) é uma medida de relação linear 

entre duas variáveis, que varia entre -1 e +1, e que não é afetado pela unidade das 

variáveis (SWEENEY; WILLIAMS; ANDERSON, 2013). Ainda segundo os autores, os 

valores -1 e +1 indicam relações perfeitamente lineares, enquanto valores próximos a 

zero indicam relações fracas e inexistentes. Já Hair et al. (2009, p. 150) definem que 

o coeficiente de correlação indica a força de associações entre duas variáveis 

quaisquer. 

 Já o coeficiente de determinação, representado por R2, pode ser definido 

como a proporção de variação, em torno da média, da variável dependente, que é 

explicada pela variação das variáveis independentes (HAIR, et al., 2009). O 

coeficiente de determinação varia de 0 a 1 (podendo ser expresso em percentual), e 

é calculado elevando-se o coeficiente de correlação de Pearson ao quadrado. 

 Tanto o coeficiente de correlação quanto o de determinação foram utilizados 

para verificar a existência da relação entre as variáveis de saneamento básico e 

internação, bem como para mensurar a força dessa relação. 

 

3.7.4 Análise de Variância (ANOVA) 

 

 Entende-se por Análise de Variância (ANOVA) a técnica estatística utilizada 

para determinar se as amostras de dois ou mais grupos surgem de populações com 

médias iguais (HAIR, et al., 2009). Dessa forma, a ANOVA testa a hipótese de que as 

médias de duas ou mais populações são iguais (MINITAB, 2018e). 

 Para esta pesquisa, utilizou-se a ANOVA de 1 fator (OneWay ANOVA) para 

se verificar se as médias das variáveis de saneamento básico e internações das 

regiões do Brasil apresentavam diferenças entre si. Além disso, como método de 

comparação das médias utilizou-se o teste de Games-Howell, o qual assume que os 

desvios-padrão dos conjuntos não são iguais. Todas as análises foram conduzidas 

considerando-se um intervalo de confiança (IC) de 95%. 
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3.7.5 Análise Baseada em Geoprocessamento 

 

 Pode-se considerar como geoprocessamento o conjunto de tecnologias de 

coleta, análise e utilização de informações provenientes de fontes cartográficas 

(mapas) em conjunto com dados provenientes de fontes não cartográficas, tais como 

dados sociodemográficos, censitários, entre outros (DPI/INPE, 2006). 

 Para esta pesquisa, utilizaram-se técnicas de geoprocessamento para se 

analisar como as variáveis de saneamento básico e saúde, em nível municipal, 

encontravam-se distribuídas no espaço territorial brasileiro. Essa análise possibilitou 

a identificação de regiões que apresentavam altas e baixas concentrações de tais 

indicadores, bem como identificar regiões com ausências de dados. 

 Assim, diferentes mapas foram concebidos. Os mapas elaborados para os 

itens 4.2 e 4.3, e respectivos subitens, consideram como categorias a distribuição em 

quartis da variáveis e análise. Já para as análises do item 4.4, consideram-se como 

“Baixa” valores abaixo da mediana da variável sob análise e como “Alta” valores acima 

da mediana da variável sob análise. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 Neste capítulo são expostos os principais resultados e discussões inerentes 

ao trabalho. Inicialmente, é proposta a análise da distribuição demográfica brasileira 

por região. Na sequência, são reportadas as análises dos indicadores de saneamento 

básico associados com água e esgoto. Após, são relatados os resultados associados 

com os indicadores de saúde, em especial o número de internações motivados por 

doenças de veiculação hídrica. Por fim, reportam-se as relações entre os indicadores 

de saneamento básico e saúde.  

 

 DISTRIBUIÇÃO DEMOGRÁFICA DO BRASIL 

 

 O Brasil possui um total de 5.570 municípios divididos em 5 regiões (conforme 

ilustrado na Figura 15. A Figura 16 representa um gráfico de setores da proporção de 

municípios do Brasil de acordo com cada região. Pela análise do gráfico, percebe-se 

que a Região Nordeste concentra o maior número de municípios (32,2%, 1.794 

municípios), seguida das regiões Sudeste (29,9%, 1.668 municípios), Sul (21,4%, 

1.191 municípios), Centro-Oeste (8,4%, 467 municípios) e Norte (8,1%, 450 

municípios). Também se verifica que as regiões Sudeste e Sul juntas correspondem 

a pouco mais da metade dos municípios brasileiros (51,3%, 2.859 municípios) e que 

as regiões Centro-Oeste e Norte possuem números similares de municípios. 

 A população brasileira, de acordo com dados projetados para 2017 do Censo 

2010, era de 207.660.929, porém a sua distribuição não acontece de forma igualitária 

de acordo com as regiões. A Figura 17 ilustra um gráfico de setores da população de 

acordo com cada região. Pela análise do gráfico, percebe-se que a Sudeste é a mais 

populosa do Brasil (41,9% da população, 86.949.714 de habitantes), seguida das 

regiões Nordeste (27,6%, 57.254.159 de habitantes), Sul (14,3%, 29.644.948 de 

habitantes), Norte (8,6%, 17.936.201 de habitantes) e Centro-Oeste (7,6% 

15.875.907). 
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Figura 15 - Divisão regional do Brasil 

 
Fonte: Autora. 

 
Figura 16 - Proporção de municípios por regiões do Brasil 

 
Fonte: Autora. 
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Figura 17 - População por região 

 
Fonte: Autora. 
 

 A Tabela 14 que apresenta o número de habitantes e a densidade 

populacional por região mostra que as regiões Sudeste e Sul juntas concentram pouco 

mais da metade da população brasileira (56,1% da população, 116.594.662 de 

habitantes) e as regiões Centro-Oeste e Norte possuem populações similares. 

 A Figura 18 sumariza o mapa populacional brasileiro por município. 

 
Tabela 14 - População e densidade populacional das regiões do Brasil 

Região População Área (km2) Densidade (hab./km2) 
Centro-Oeste 15.875.907 1.606.417 9,88 
Nordeste 57.254.159 1.554.291 36,84 
Norte 17.936.201 3.853.660 4,65 
Sudeste 86.949.714 924.617 94,04 
Sul 29.644.948 563.809 52,58 
Brasil 207.660.929 8.502.796 24,42 

Fonte: Autora. 
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Figura 18 - Mapa populacional dos municípios 

 
Fonte: Autora. 
 

 ANÁLISE DOS INDICADORES DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

O saneamento é um importante indicador de análise da qualidade ambiental 

nas áreas urbanas, sendo essencial porque envolve ações com o ambiente, com a 

saúde, com a qualidade de vida e com aspectos sanitários devido aos impactos que 

podem ser gerados inclusive pela ausência desses serviços. 

A busca das variáveis, monitoramento dos indicadores e as fontes de 

informações que melhor representem essa relação podem identificar tendências, 

riscos, comparando condições ambientais e de saúde, podendo detectar áreas que 

requeiram prioridades e avaliações de intervenções sobre as condições da saúde e 

do ambiente. A visualização dos resultados representada por gráficos e mapas 
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fornecem dados significativos e colabora na interpretação das informações refletindo 

a existência e o grau de qualidade nas regiões apresentadas pela cobertura dos 

serviços de saneamento e saúde. 

 

4.2.1 Cobertura por Rede de Abastecimento de Água 

 

 Quando se fala sobre a cobertura de atendimento da rede de água, verifica-

se que essa é bastante desigual quando comparadas as regiões do Brasil. 

A Tabela 15 apresenta as estatísticas descritivas da população atendida por 

rede de água. Verifica-se que que as regiões Norte e Nordeste possuem percentual 

inferior quando comparadas às demais regiões, com média de 52,35% e 60,04%, 

respectivamente. Já as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, com médias superiores 

a um patamar superior a 74%, possuem dessa forma patamar mais elevado quando 

comparadas às regiões Norte e Nordeste. As concentrações em torno da média 

mostram-se similares entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com exceção da 

Região Norte que apresenta uma proporção abaixo das demais regiões e demonstra 

um intervalo de maior variabilidade do número de pessoas abastecidas por água nos 

municípios dessa região. 

 
Tabela 15 - Estatísticas descritivas da cobertura da rede de abastecimento de água de acordo com as 
regiões do Brasil 

Região n n* Resp. 
(%) 

Média 
(%) 

DesvPad 
(%) 

Mínimo 
(%) 

Q1 
(%) 

Mediana 
(%) 

Q3 
(%) 

Máximo 
(%) 

Centro-Oeste 428 39 91,65 75,64 18,08 3,21 65,38 78,13 88,91 100,00 
Nordeste 1.624 170 90,52 60,04 25,76 0,00 41,30 61,56 80,07 100,00 
Norte 347 103 77,11 52,35 26,89 1,88 30,69 53,05 74,33 100,00 
Sudeste 1.587 81 95,14 76,05 20,43 12,71 62,35 79,39 94,41 100,00 
Sul 1.128 63 94,71 74,64 23,70 5,51 56,72 79,97 97,64 100,00 
Brasil 5.114 456 91,81 69,02 24,71 0,00 52,05 72,45 90,51 100,00 

Fonte: Autora. 
Legenda: n – número de municípios que responderam; n*- número de municípios que não 
responderam; Resp. – Total dos respondentes. 
 

A análise da Tabela 15 é reforçada pelo gráfico de intervalos da Figura 19, 

que apresenta o percentual da população atendida com rede de abastecimento de 

água agrupado pelas regiões. Verifica-se que a média de abastecimento de água da 

Região Norte é estatisticamente inferior (p < 0,001) à da Nordeste, e que a média de 

abastecimento de água desta é estatisticamente inferior (p < 0,001) à média das 
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demais regiões. Com relação às médias de abastecimento de água das regiões 

Centro-Oeste, Sudeste e Sul, elas são similares (p > 0,05) dentro do intervalo de 

confiança de 95%. As diferenças entre as médias foram comprovadas por meio de 

teste análise de variância (ANOVA), cujos resultados se encontram no Apêndice B. 

 
Figura 19 - População atendida pela rede de água agrupada por região 

 
Fonte: Autora. 
Notas: Intervalo de confiança de 95% para a média. Os desvios padrão individuais foram usados para 
calcular os intervalos. 
 

Tais resultados vão ao encontro do que foi apresentado pelo Trata Brasil 

(2018), apontando os indicadores relacionados à Região Norte como os piores do 

país, com o menor índice da população abastecida por água tratada (57,5%), ou seja 

quase a metade da população não tem acesso ao sistema de água. Esses dados, 

quando comparados, assemelham-se aos de países da África Subsaariana com 

índices de pobreza alto, por exemplo, a Somália (52,4%); Angola (55,8%); Etiópia 

(41,1%), sendo esses os países com maior escassez de recursos, conforme os dados 

de 2017 apresentados pelo World Health Organization (WHO/UNICEF, 2019). 

A média de cobertura nacional da população no Brasil abastecida por água é 

de aproximadamente 69%. Esse dado quando comparado com o da América Latina e 
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o Caribe, que apresentam 96% da população com cobertura de água, por exemplo, 

leva-nos a considerar a posição do Brasil inferior à abrangência de cobertura de água. 

Já a Região Sudeste, que possui o melhor desempenho nacional, vai ao 

encontro de uma realidade bem mais promissora, pois pode ser comparada a países 

como Austrália, Canadá, Áustria, que apresentam índice de 99% de abrangência da 

população abastecida por água tratada (WHO/UNICEF, 2019). 

Mesmo a média de cobertura de água sendo acima de 50% para todas as 

regiões do país, esses números precisam ser olhados com atenção, pois dizem 

respeito apenas aos municípios que informaram os dados referentes a essa cobertura. 

Desta forma, em relação à qualidade dos dados, verifica-se que a proporção dos 

municípios que declararam dados referentes à população atendida pela cobertura de 

água dos municípios foi de91,65% para a Região Centro-Oeste; 90,52% para a 

Nordeste; 77,11% para a Norte; 95,14% para a Sudeste; e 94,71% para a região Sul. 

Para efeitos de comparação, a média do Brasil foi de 91,81%. 

Considerando-se apenas a Região Norte, esta foi a que apresentou a menor 

cobertura média de água (52,35%) e também foi a que menos informou dados 

(77,11%) e, por exemplo, se todos os municípios que não informaram dados fossem 

considerados sem cobertura de rede de água, a média dessa região cairia para 

40,37%. Desta forma, é possível que a média da cobertura da rede de água da região 

seja menor que a constatada pelos dados informados. 

A Figura 20 apresenta o mapa de abastecimento de cobertura de água dos 

municípios agrupados por quartis. Verifica-se que os municípios que apresentam os 

melhores índices de cobertura de água, acima de 90,05%, estão centrados 

basicamente na Região Sudeste, norte do Paraná e algumas regiões predominantes 

no Centro-Oeste. Além disso, o mapa reforça as informações apresentadas na Tabela 

15 e na Figura 19, de que as regiões Norte e Nordeste são as mais deficitárias, com 

predominância de cobertura de água inferior a 52,05%. 

Porém, na Região Norte, onde há predominância de baixa cobertura de água, 

um município chamado Oriximiná com população de pouco mais de 71.000 habitantes 

possui uma cobertura de água de 100%, mostrando-se como um outlier da amostra.  
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Figura 20 - Mapa de abastecimento de água dos municípios do Brasil agrupados por quartis 

 
Fonte: Autora. 
 

Embora o Brasil seja um país que apresente disponibilidade hídrica elevada, 

a oferta de água tratada é muito baixa, evidenciando, dessa forma, uma disparidade 

e um contraste na distribuição dentro do seu território. O estado do Paraná é uma 

exceção já que tem oferta de água disponível, e a cobertura de água tratada é 

relativamente alta. 

Cabe destaque à região Norte, em relação à qual a Agência Nacional de 

Águas (ANA, 2017a) aponta que os estados amazônicos detêm mais de 80% de água 

disponível no país e, embora haja grande oferta de água na Amazônia, a cobertura de 

água tratada na Região Norte apresenta os menores índices, demonstrando assim a 

falta de infraestrutura de saneamento nessa região e a necessidade de políticas de 

saneamento básico, que possam desenvolvê-la e melhorar a cobertura de 

atendimento à população. 
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4.2.2 Cobertura por Rede de Coleta de Esgoto 

 

A Tabela 16 apresenta as estatísticas descritivas associadas à coleta de 

esgoto. A coleta de esgoto apresenta-se em situação diferente da apresentada pela 

cobertura da rede de abastecimento de água. A Região Sudeste possui um média de 

71,00%, estatisticamente superior à média das demais regiões. Em contraponto, 

encontra-se a Região Norte, a qual possui índice médio de coleta de esgoto de 

24,41%, sendo a região que possui a pior cobertura, seguida da Nordeste, com 

35,25%. Já a média das regiões Centro-Oeste e Sul são similares, com média de 

45,37% e 45,30%, respectivamente. A média nacional de cobertura da população 

atendida por coleta de esgoto é de 56,91% de cobertura. 

Ou seja, apenas uma das regiões, a Sudeste, que apresentava o maior índice 

de cobertura por rede de abastecimento de água (76,05%), possui mais de 50% de 

cobertura de rede esgoto. 

 
Tabela 16 - Estatísticas descritivas da cobertura da rede de coleta de esgoto de acordo com as 
regiões do Brasil 

Região n n* Resp. 
(%) 

Média 
(%) 

DesvPad 
(%) 

Mínimo 
(%) 

Q1 
(%) 

Mediana 
(%) 

Q3 
(%) 

Máximo 
(%) 

Centro-
Oeste 172 295 36,83 45,37 27,60 1,71 20,80 44,22 71,35 98,80 

Nordeste 499 1.295 27,81 35,25 28,21 0,00 10,98 28,95 54,65 100.00 
Norte 50 400 11,11 24,41 21,46 0,50 5,35 21,08 40,91 83,55 
Sudeste 1.339 329 80,27 71,00 25,64 0,00 52,66 78,35 93,37 100,00 
Sul 382 809 32,07 45,30 30,36 0,00 18,73 42,58 69,85 100,00 
Brasil 2.442 3.128 43,84 56,91 31,40 0,00 29,96 59,57 85,38 100,00 
Fonte: Autora. 
Legenda: n – número de municípios que responderam; n*- número de municípios que não 
responderam; Resp. – Total dos respondentes. 
 

O gráfico de intervalos ilustrado pela Figura 21, reforça a análise da Tabela 

16 ao apresentar a média de coleta de esgoto, agrupada por regiões, e com os devidos 

intervalos de confiança. Percebe-se pela análise do gráfico que a região Sudeste 

apresenta o melhor desempenho com relação à coleta de esgoto e que a região Norte 

possui o pior desempenho, seguida da Nordeste. Também se verifica a similaridade 

entre as médias das regiões Centro-Oeste e Sul, dentro do intervalo de confiança de 

95%. As diferenças e/ou igualdade entre as médias foram comprovadas por meio de 

teste análise de variância (ANOVA), cujos resultados encontram-se no Apêndice B 

deste documento. 
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Figura 21 - População atendida pela cobertura da rede de esgoto agrupada por região 

 
Fonte: Autora. 
 

 Dados da região Norte e Nordeste assemelham-se aos de países da África, 

tais como Etiópia (36,03%) e Serra Leoa (24,53%), e com isso evidencia-se a situação 

bastante precária dos serviços de saneamento dessas regiões do Brasil (WHO, 2017; 

WHO/UNICEF, 2019). Tais números mostram o desafio com relação ao esgotamento 

sanitário do Brasil, onde uma parcela significativa de municípios ainda não possui nem 

uma cobertura mínima. 

Com relação à qualidade dos dados, a quantidade de municípios que 

informaram dados sobre a cobertura da rede de esgoto, com exceção da Região 

Sudeste, foi baixa, sendo: 36,83% para a Centro-Oeste; 27,81% para a Nordeste; 

11,11%, para a Norte; 80,28% para a Sudeste; e 32,07% para a região Sul. Para o 

Brasil a proporção foi de 43,84%. 

Considerando-se apenas a Região Norte, esta foi a que apresentou a menor 

cobertura média de rede de esgoto (24,41%) e a proporção de respondentes foi de 

apenas 11,11%. Por exemplo, se todos os municípios que não informaram dados 

fossem considerados sem cobertura de rede de coleta de esgoto, a média dessa 

região cairia para 2,71%, valor inferior ao relatório reportado e oficial do SNIS do 
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mesmo ano (SNIS, 2019). Desta forma, é possível que a média da cobertura da rede 

de esgoto da região seja menor que a constatada pelos dados informados. 

 A Figura 22 apresenta o mapa dos municípios atendidos por rede de esgoto 

agrupada por quartis. Verifica-se grande concentração no atendimento por esgoto em 

São Paulo, Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais, sendo o restante dos municípios 

que apresentam boa cobertura capitais ou regiões metropolitanas, o que demonstra 

que a cobertura de esgoto fica restrita a poucas regiões ou municípios. Percebe-se 

também a predominância da ausência de informação nas regiões Norte e Nordeste 

(áreas em branco no mapa). Por exemplo, a região Nordeste possui 1.794 municípios, 

e 1.295 deles não responderam, ou seja, apenas 27,81% dessa região informaram 

dados de coleta de esgoto. 

 
Figura 22 - Mapa dos municípios atendidos por rede de coleta esgoto agrupados por quartis 

 
Fonte: Autora. 
 

 A distribuição do acesso aos serviços de esgoto por rede coletora de acordo 

com a região acompanha o perfil apresentado quanto ao abastecimento de água, com 

o agravante de a rede coletora ter menor cobertura ainda. No entanto, as 

desigualdades de cobertura por redes de esgoto são maiores do que as de redes de 
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água. O acesso ao esgotamento sanitário é uma das condições básicas para melhores 

condições de vida da população, e precisa ser melhorada de forma significativa frente 

aos desafios do saneamento no Brasil. 

 

4.2.3 Cobertura por Tratamento de Esgoto 

 

 A Tabela 17 apresenta as estatísticas descritivas do tratamento de esgoto de 

acordo com as regiões do Brasil. Verifica-se que a média de tratamento de esgoto das 

regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul são similares, (41,61%, 42,39% e 39.36%, 

respectivamente). Já a média de tratamento de esgoto das regiões Nordeste e Norte 

são similares e estatisticamente inferiores às médias das demais regiões (p < 0,001), 

com 19,21% e 19,94%, respectivamente.  

 Dessa forma, todas as regiões apresentaram índice de tratamento de esgoto 

inferior ao patamar de 50%, ou seja, em nenhuma região, nem mesmo na Região 

Sudeste, que apresentou índice de coleta de esgoto superior a 70%, trata-se ao 

menos metade do esgoto que é produzido, e isso demonstra que o tratamento de 

esgoto é um grande desafio para todas as regiões do Brasil. Porém, esse desafio é 

ainda maior para as regiões Nordeste e Norte, pois elas tratam menos de 1/5 de todo 

esgoto que é produzido. Nessas regiões, nem ao menos as grandes cidades ou 

capitais, tais como Olinda/PE (45,13% de tratamento), Recife/PE (42,48%), Maceió/AL 

(33,30%), Altamira/PA (30,91%), Rio Branco/AC (21,65%) ou Manaus/AM (12,25%) 

possuem bons índices de tratamento de esgoto. 

 
Tabela 17 - Estatísticas descritivas da cobertura da rede de tratamento de esgoto de acordo com as 
regiões do Brasil 

Região n n* Resp. 
(%) 

Média 
(%) 

DesvPad 
(%) 

Mínimo 
(%) 

Q1 
(%) 

Mediana 
(%) 

Q3 
(%) 

Máximo 
(%) 

Centro-Oeste 171 296 36,61 41,61 28,66 0,00 16,07 38,85 66,37 96,86 
Nordeste 498 1.296 27,75 19,21 22,23 0,00 0,17 11,09 30,16 100,00 
Norte 49 401 10,88 19,94 22,27 0,00 0,17 11,58 34,53 83,55 
Sudeste 1.339 329 97,16 42,39 38,26 0,00 0,00 39,59 81,41 100,00 
Sul 380 811 31,90 39,36 31,36 0,00 9,98 35,56 63,89 100,00 
Brasil 2.437 3.133 43,75 36,68 34,84 0,00 0,17 27,66 68,86 100,00 

Fonte: Autora. 
Legenda: n – número de municípios que responderam; n*- número de municípios que não 
responderam; Resp. – Total dos respondentes. 
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A Figura 23, que apresenta um gráfico de intervalos do tratamento de esgoto 

agrupado por regiões, reforça as interpretações anteriores. Verifica-se que as médias 

de tratamento de esgoto das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul são 

estatisticamente iguais (p > 0,05), dentro do intervalo de confiança de 95%. A média 

de tratamento de esgoto das regiões Nordeste e Norte também são estatisticamente 

iguais (p > 0,05), e são estatisticamente inferiores (p < 0,001) às das demais regiões, 

sempre dentro do intervalo de confiança de 95%. Além disso, as diferenças e/ou 

igualdade entre as médias foram comprovadas por meio de teste análise de variância 

(ANOVA), cujos resultados se encontram no Apêndice B. 

 
Figura 23 - Proporção da população atendida por tratamento de esgoto 

 
Fonte: Autora. 

 

Com relação à qualidade dos dados, a quantidade de municípios que 

informaram dados com relação à cobertura de tratamento de esgoto, com exceção da 

Região Sudeste, foi baixa, sendo: 36,61% para a Centro-Oeste; 27,75% para a 

Nordeste; 10,88%, para a Norte; 97,16% para Sudeste; e 31,90% para a Região Sul. 

Para o Brasil, a proporção foi de 43,75%. 

A média de cobertura nacional por tratamento de esgoto é de 36,68%, 

conforme Tabela 17, e isso demonstra que o cenário sobre a cobertura de tratamento 
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do esgoto é crítico, sendo este um grande desafio a ser enfrentado. Esses dados vão 

ao encontro do que é afirmado pelo Instituto Trata Brasil (2018), que aponta o 

tratamento de esgoto como o principal gargalo do saneamento básico no Brasil. 

A Figura 24 apresenta o mapa dos municípios atendidos por rede de 

tratamento de esgoto agrupada por quartis. Verifica-se que o estado de São Paulo é 

o único que apresenta grande concentração de alta cobertura de tratamento de 

esgoto, sendo os outros pontos de altas cobertura capitais ou grandes centros 

urbanos. 

 
Figura 24 - Mapa dos municípios atendidos por rede de tratamento esgoto agrupados por quartis 

Fonte: Autora. 
 

Para efeito de comparação, mesmo as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste 

não conseguem tratar 50% de seu esgoto coletado, o que pode ser comparado a 

países como o Haiti e a Bolívia, que apresentam indicies inferiores a 50% em relação 

ao tratamento sanitário (WHO, 2016). 

As Regiões Norte e Nordeste são as que menos tratam seus esgotos e, 

apesar de serem as que menos coletam, as duas regiões não conseguem tratar em 

média 20% de seu esgoto, conforme Tabela 17 e Figura 23. Patamares esses abaixo 
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de cobertura de tratamento de esgoto encontrado em países pobres da África e Ásia, 

tais como Paquistão (26,03% de tratamento de esgoto) e Gâmbia (26,32% de 

tratamento de esgoto) (EPI, 2020). 

Isso demonstra que há muito ainda a ser feito já que eficiência no tratamento 

de esgoto constitui uma ferramenta de grande importância na garantia de qualidade 

de vida da população e proteção do meio ambiente. 

 

 ANÁLISE DO INDICADOR DE SAÚDE 

 

A Tabela 18 sumariza as estatísticas descritivas da proporção da soma de 

todas as internações causadas por doenças de veiculação hídrica, normalizada pela 

população, de acordo com as regiões do Brasil. Verifica-se que as regiões Nordeste 

e Norte foram as que apresentaram maior proporção da população internada por 

doenças de transmissão hídrica (0,32% e 0,29%, respectivamente), seguidas pelas 

regiões Centro-Oeste e Sul (0,22% e 0,21%, respectivamente). Já a região Sudeste 

foi a que apresentou a menor proporção da população internada pelos mesmos 

motivos, com apenas 0,11%. Projetando essas proporções para a população das 

regiões, significaria dizer que o número de internações seria de 183.213 para a Região 

Nordeste, ou 102 internações por município da região; 52.015 para a Norte, ou 116 

internações por município da região; 34.927 para a Centro-Oeste, 75 internações por 

município da região; 95.645 para a Sudeste, ou 57 internações por município da 

região; e 62.254 para a Sul, ou 52 internações por município da região. 

 Considerando a média nacional, que foi de 0,23% da população internada em 

decorrência de doenças de veiculação hídrica, as regiões Nordeste e Norte ficaram 

com índices acima da média nacional, as regiões Centro-Oeste e Sul ficaram 

praticamente na média, e a região Sudeste foi a única que ficou abaixo da média do 

Brasil, demonstrando, dessa forma, que existe um grande desafio no combate às 

doenças de veiculação hídrica.  

A Figura 25, que ilustra um gráfico de intervalos pela proporção de internações 

decorrentes de doenças de veiculação hídrica de acordo com as regiões do Brasil, 

reforça essa análise. Verifica-se que a Região Sudeste foi a que apresentou, 

estatisticamente, o menor número de internações. As regiões Centro-Oeste e Sul 

apresentaram proporção de internação similares, bem como as Nordeste e Norte, 

todas considerando um intervalo de confiança de 95%. Além disso, dentro do mesmo 
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intervalo de confiança, as regiões Centro-Oeste e Norte apresentam proporção de 

internações similares. As diferenças e/ou igualdade entre as médias foram 

comprovadas por meio de teste análise de variância (ANOVA), cujos resultados se 

encontram no Apêndice B. 

 
Tabela 18 - Estatísticas descritivas do número de internações de todas as doenças de veiculação 
hídrica de acordo com as regiões do Brasil 

Região n n* Resp.% Média DesvPad Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 
Centro-
Oeste 417 50 89,29% 0,22% 0,35% 0,00% 0,04% 0,08% 0,24% 3,19% 

Nordeste 1.736 58 96,76% 0,32% 0,57% 0,00% 0,05% 0,12% 0,32% 7,66% 
Norte 410 40 91,11% 0,29% 0,39% 0,00% 0,06% 0,14% 0,37% 4,38% 
Sudeste 1.447 221 86,75% 0,11% 0,20% 0,00% 0,02% 0,05% 0,11% 2,34% 
Sul 1.074 117 90,17% 0,21% 0,38% 0,00% 0,04% 0,09% 0,24% 6,69% 
Brasil 5.084 486 91,27% 0,23% 0,43% 0,00% 0,04% 0,08% 0,23% 7,66% 
Fonte: Autora. 
Legenda: n – número de municípios que responderam; n*- número de municípios que não 
responderam; Resp. – Total dos respondentes. 
 

A Figura 26 apresenta o mapa das internações decorrentes de doenças de 

veiculação hídrica agrupado por quartis, conforme Tabela 18. Tal como nas análises 

anteriores, verifica-se a concentração de elevados índices de internações nas regiões 

Nordeste e Norte. 

O mapa também mostra que as regiões Centro-Oeste e Sul, que possuem 

moderados índices médios de internação, apresentam alternância entre regiões com 

baixos níveis de internação, seguidas de outras com altos níveis de internação. 

Porém, chama atenção para a Região Sul e partes do oeste de Santa Catarina e 

noroeste do Rio Grande do Sul, bem como a região Central do Paraná, que 

apresentam polos (ou clusters) de altos níveis de internação. Já com relação à Região 

Sudeste, esta apresenta, pela leitura do mapa, menores índices de internação. 
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Figura 25 - Proporção de internações decorrentes de doenças de veiculação hídrica 

 
Fonte: Autora. 

 
Figura 26 - Mapa das internações decorrentes de doenças de veiculação hídrica agrupadas por 
quartis 

 
Fonte: Autora. 
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 A Figura 27 apresenta um gráfico de barras representando o número total de 

internações causadas por doenças de veiculação hídrica agrupado por regiões. 

Observa-se que o número de internações por região é liderado pela Região Nordeste, 

que registrou 116.210 internações, seguida pelas regiões Norte com 40.742 

internações, Sudeste com 38.537 internações, Sul com 27.803 internações e Centro-

Oeste, que apresentou o menor número, com 14.884 internações. 

 
Figura 27 - Número total de internações decorrentes de doenças causadas por veiculação hídrica, por 
região 

 
Fonte: Autora. 
 

Quando se analisa o número de internações pela incidência de doenças de 

veiculação hídrica por região, em percentual, conforme ilustrado pelo gráfico de barras 

da Figura 28, verifica-se que a Região Nordeste é responsável por 48,79% das 

internações, ou seja, praticamente metade das internações registradas são nessa 

região. A segunda região que mais apresenta internações, em percentual, é a Norte 

(17,11%), seguida das regiões Sudeste (16,18%), Sul (11,67%) e Centro-Oeste 

(6,25%). Ou seja, a região Sudeste, apesar de possuir população 51% maior que a da 
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Região Nordeste (86.949.714 e 57.254.159 de pessoas, respectivamente), possui 

número de internações 3 vezes menor. 

Alguns estudos apontam que como consequências da falta de saneamento no 

Brasil, as maiores taxas de internação estão nas regiões Norte, Nordeste e periferias 

das grandes cidades (FUNASA, 2010). 

 
Figura 28 - Percentual do número total de internações hídricas por região 

 
Fonte: Autora. 
 

A Figura 29 apresenta um gráfico de barras do número absoluto de doenças 

decorrentes de transmissão hídrica no Brasil agrupado por tipo da doença. Observa-

se que a doença predominante é a diarreia, com aproximadamente 122.353 

internações (51,37% das internações), seguida por outras doenças infeciosas 

intestinais, com mais de 108.807 casos registrados (45,68% das internações). Ou 

seja, essas duas doenças, se combinadas, representam 97,05%, e as outras doenças, 

quando combinadas, representam apenas 2,95% das internações. 

O fato de a diarreia aparecer como a doença de maior incidência destoa do 

que foi apontado pelo IBGE (2018), que a indicava atrás da Dengue - com 26,9% -, 

enquanto a diarreia - 23,1% -, como a segunda doença com maior incidência nos 

municípios do país em 2017. 
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Figura 29 - Proporção referente à predominância e ao total de doenças por veiculação hídrica 

 
Fonte: Autora. 

 

 RELAÇÕES ENTRE INDICADORES DE SANEAMENTO BÁSICO E SAÚDE 

 

 A Tabela 19 apresenta as medianas dos percentuais de cobertura de água, 

coleta de esgoto, tratamento de esgoto e internações causadas por doenças de 

veiculação hídrica. Pela análise da tabela, verifica-se que as regiões Norte e Nordeste 

são as que apresentam o maior nível de internação, (0,14% e 0,12% 

respectivamente). A tabela também mostra que as mesmas regiões são as que 

apresentam os menores níveis de abastecimento de água (Norte com 53,05% e 

Nordeste com 61,56%), os menores níveis de coleta de esgoto (Norte com 21,08% e 

Nordeste com 28,05%) e, também, os menores níveis de tratamento de esgoto (Norte 

com 11,58% e Nordeste com 11,09%). Já a Região Sudeste foi a que apresentou a 

menor proporção de internações (0,05%) e está entre as regiões que apresentam os 

melhores níveis de abastecimento de água, coleta de esgoto e tratamento de esgoto 

(79,39%, 78,35% e 39,59%, respectivamente). 
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Tabela 19 - Índice de cobertura de água, esgotamento sanitário e internações 

Região Água Esgoto Tratamento Internação 
Centro-Oeste 78,13% 44,22% 38,85% 0,08% 
Nordeste 61,56% 28,95% 11,09% 0,12% 
Norte 53,05% 21,08% 11,58% 0,14% 
Sudeste 79,39% 78,35% 39,59% 0,05% 
Sul 79,97% 42,58% 35,56% 0,09% 
Brasil 72,45% 59,57% 27,66% 0,08% 

Fonte: Autora. 

 

 As regiões Centro-Oeste e Sul apresentaram uma proporção intermediária de 

internações (0,08% e 0,09% respectivamente), com bons níveis de cobertura de água 

(78,13% e 79,97% respectivamente), porém apresentaram baixos níveis de coleta de 

esgoto (44,22% e 42,58% respectivamente) e baixos níveis de tratamento de esgoto 

(38,85% e 35,56% respectivamente). 

Dessa forma, verifica-se que existe uma tendência de regiões com baixos 

níveis de cobertura de água, baixos níveis de coleta de esgoto e baixos níveis de 

tratamento de esgoto terem altos números de internação, ao passo que, conforme 

esses indicadores aumentam, tendem a diminuir o número de internações por 

doenças de veiculação hídrica. 

 Essa análise é reforçada quando se avalia a correlação entre internação e 

cobertura de água, internação e coleta de esgoto e internação e tratamento de esgoto, 

considerando os dados da presentes na Tabela 19, sendo os resultados dessas 

correlações apresentados na Tabela 20. 

A correlação entre cobertura de água e internação, além de ser 

estatisticamente significativa (p < 0,05), também se mostrou muito forte (r = -0,91). 

Contudo, a correlação entre água e internação é negativa, ou seja, indica que se a 

cobertura de água cresce, o número de internações tende a diminuir; e se a cobertura 

de água diminui, o número de internações tende a aumentar. Já o coeficiente de 

determinação (R2) indica que 81,97% da variação do percentual de internações 

podem ser explicados pela variação da cobertura de água. 

 
Tabela 20 - Estatística de regressão 

 r R2 Valor-p 
Água -0,91 81,97% 0,034 
Esgoto -0,96 91,36% 0,011 
Tratamento -0,91 83,32% 0,030 

Fonte: Autora. 
Nota: r - Coeficiente de Correlação de Pearson; R2 - Coeficiente de determinação; Valor-p - 
Probabilidade de Significância. 
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A correlação entre coleta de esgoto e internação também se mostrou 

estatisticamente significativa (p < 0,05) e muito forte (r = -0,96). A correlação negativa 

indica que se a coleta de esgoto aumenta, o número de internações tende a diminuir; 

e se a coleta de esgoto diminui, o número de internações tende a aumentar. Já o 

coeficiente de determinação (R2) indica que 91,36% da variação do percentual de 

internações, podem ser explicados pela variação da coleta de esgoto. 

Com relação ao tratamento de esgoto, a relação não foi diferente. A correlação 

entre tratamento de esgoto e internação se mostrou estatisticamente significativa (p < 

0,05) e muito forte (r = -0,91). A correlação negativa indica que se o tratamento de 

esgoto aumenta, o número de internações tende a diminuir; e se o tratamento de 

esgoto diminui, o número de internações tende a aumentar. Já o coeficiente de 

determinação (R2) indica que 83,32% da variação do percentual de internações 

podem ser explicados pela variação do tratamento de esgoto. 

 A análise de correlação entre as variáveis também é ilustrada pelo gráfico de 

dispersão ilustrado na Figura 30, que apresenta a correlação entre mediana da 

proporção de internações e a mediana da coleta de água; a mediana da proporção de 

interações e a mediana da coleta de esgoto; e a mediana da proporção de internações 

e a mediana do tratamento de esgoto. O gráfico reforça a interpretação de que 

conforme a cobertura de água aumenta, o número de internações tende a diminuir; 

que conforme a coleta de esgoto aumenta, ou número de internações tende a diminuir; 

que conforme o tratamento de esgoto aumenta, o número de internações tende a 

diminuir. 

A Tabela 21 apresenta a relação entre a cobertura de água e o número de 

internações causadas por doenças de veiculação hídrica agrupada por regiões. 

Considerou-se, para elaboração de tal tabela, como baixa cobertura de água valores 

abaixo da mediana de cobertura do Brasil (72,45%, conforme Tabela 15) e como baixa 

incidência de internações valores abaixo da mediana do Brasil (0,08%, conforme 

Tabela 18). 

Verifica-se pela análise da tabela que as regiões Nordeste e Norte foram as 

que apresentaram a maior quantidade de municípios na condição Baixa/Alta (658 e 

143 municípios, respectivamente), ou seja, apresentaram a maior quantidade de 

municípios com cobertura de água abaixo da mediana nacional e como índices de 

internação acima da mediana do Brasil. 
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Figura 30 - Gráfico de dispersão entre as medianas de internação, cobertura de água, coleta de 
esgoto e tratamento de esgoto 

 
Fonte: Autora. 
 

Já as regiões Sudeste e Sul foram as que apresentaram a maior quantidade 

de municípios na condição Alta/Baixa (602 e 332 municípios, respectivamente), ou 

seja, apresentaram a maior quantidade de municípios acima da mediana nacional com 

relação à cobertura de água e abaixo da mediana do Brasil. Com relação ao número 

de internações, apresentou o maior número de municípios com alta cobertura de rede 

de coleta de esgoto e baixo número de internações em 662 municípios.  

No tocante à Região Centro-Oeste, esta apresentou o maior número 

municípios na condição Alta/Alta (135 municípios), mas também apresentou uma 

grande quantidade de municípios na condição Alta/Baixa (113 municípios), e isso 

indica que há uma predominância de municípios com cobertura de água acima da 

mediana nacional, todavia a situação da mediana de internações não é clara, e tal fato 

pode indicar que se trata de uma região em transição, entre a condição das regiões 

Nordeste e Norte para a condição das regiões Sudeste e Sul. 
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Tabela 21 - Quantidade de municípios de acordo com cobertura água e internações, agrupados por 
região 

Região Baixa/Baixa Baixa/Alta Alta/Baixa Alta/Alta Faltante Total 
Centro-Oeste 65 74 113 135 80 467 
Nordeste 372 658 247 296 221 1.794 
Norte 83 143 37 48 139 450 
Sudeste 308 206 602 270 282 1.668 
Sul 159 247 332 289 164 1.191 
Total 987 1.328 1.331 1.038 886 5.570 

Fonte: Autora. 

 

 O comportamento descrito na Tabela 21 é ilustrado pelo mapa representado 

na Figura 31, que apresenta a incidência do número de doenças por veiculação hídrica 

pela proporção de cobertura de água. Além da predominância de municípios com alta 

cobertura de água e baixo nível de internações das regiões Sudeste e Sul, e da 

predominância de municípios com baixa cobertura de água e altos índices de 

internação das regiões Nordeste e Norte, que já foram descritos anteriormente, o 

mapa também ilustra a grande quantidade de municípios que não informaram dados 

com relação à cobertura de água e/ou com relação ao número de internações 

(municípios marcados como faltante, 886 ao todo).  

A Tabela 22 apresenta a relação entre a coleta de esgoto e o número de 

internações, causadas por doenças de veiculação hídrica agrupada por regiões. 

Considerou-se, para elaboração de tal tabela, como baixa coleta de esgoto valores 

abaixo da mediana de cobertura do Brasil (59,57%, consoante Tabela 16) e como 

baixa incidência de internações valores abaixo da mediana do Brasil (0,08%, conforme 

Tabela 18). 

Verifica-se pela análise da tabela que as regiões Nordeste e Norte foram as 

que apresentaram a maior quantidade de municípios na condição Baixa/Alta (211 e 

28 municípios, respectivamente), ou seja, apresentaram a maior quantidade de 

municípios com coleta de esgoto abaixo da mediana nacional e como índices de 

internação acima da mediana do Brasil. A Região Norte chama ainda mais atenção, 

pois apresentou somente 4 municípios (menos de 1% dos municípios da região) com 

alta coleta de esgoto (3 na condição Alta/Baixa e 1 na condição Alta/Alta), o que pode 

indicar que essa região ainda precisa evoluir muito com relação à coleta de esgoto. 
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Figura 31 – Mapa da incidência do número de internações por doenças de veiculação hídrica por 
cobertura de água 

 
Fonte: Autora. 
 

Já a Região Sudeste, foi a única que apresentou a maior quantidade de 

municípios na condição Alta/Baixa (551 municípios), ou seja, apresentou a maior 

quantidade de municípios acima da mediana nacional com relação à cobertura de 

água a abaixo da mediana do Brasil com relação ao número de interações. 

Com relação às regiões Centro-Oeste e Sul, essas apresentaram o maior 

número de municípios na condição Baixa/Baixa (55 e 128 municípios, 

respectivamente), mas também apresentaram uma grande quantidade de municípios 

na condição Baixa/Alta (54 e 115 municípios, respectivamente), elemento indicativo 

de que há uma predominância de municípios com cobertura de água abaixo da 

mediana nacional, entretanto a situação da mediana de internações não é clara, o que 

pode indicar que se trata de regiões em transição entre a condição das regiões 

Nordeste e Norte para a condição da Região Sudeste. 
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Tabela 22 - Quantidade de municípios de acordo com coleta de esgoto e internações, agrupados por 
região 

Região Baixa/Baixa Baixa/Alta Alta/Baixa Alta/Alta Faltante Total 
Centro-Oeste 55 54 24 33 301 467 
Nordeste 178 211 44 59 1.302 1.794 
Norte 17 28 3 1 401 450 
Sudeste 247 124 551 276 470 1.668 
Sul 128 115 68 52 828 1.191 
Todos 625 532 690 421 3.302 5.570 

Fonte: Autora. 

 

 O comportamento descrito na Tabela 22 é ilustrado pelo mapa representado 

na Figura 32, que apresenta a incidência do número de doenças por veiculação hídrica 

pela proporção da coleta de esgoto. Além da predominância de municípios com alta 

coleta de esgoto e baixo nível de internações da Região Sudeste, e da predominância 

de municípios com baixa coleta de esgoto e altos índices de internação das regiões 

Nordeste e Norte, que já foram descritos anteriormente, o mapa também ilustra a 

grande quantidade de municípios que não informaram dados com relação à coleta de 

esgoto e/ou com relação ao número de internações (municípios marcados como 

faltante, 3.302 ao todo). 

 A Tabela 23 apresenta a relação entre o tratamento de esgoto e o número de 

internações causadas por doenças de veiculação hídrica agrupada por regiões. 

Considerou-se, para elaboração de tal tabela, como baixo tratamento de esgoto 

valores abaixo da mediana de tratamento do Brasil (27,66%, conforme Tabela 17) e 

como baixa incidência de internações valores abaixo da mediana do Brasil (0,08%, 

conforme Tabela 18). 

Verifica-se pela análise da tabela que as regiões Nordeste e Norte foram as 

que apresentaram a maior quantidade de municípios na condição Baixa/Alta (207 e 

19 municípios, respectivamente), ou seja, apresentaram a maior quantidade de 

municípios com tratamento de esgoto abaixo da mediana nacional e como índices de 

internação acima da mediana do Brasil. 

Já a Região Sudeste, novamente, foi a única que apresentou a maior 

quantidade de municípios na condição Alta/Baixa (452 municípios), ou seja, 

apresentou a maior quantidade de municípios acima da mediana nacional com relação 

à cobertura de água e abaixo da mediana do Brasil com relação ao número de 

internações. 
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Figura 32 – Mapa da incidência do número de internações por cobertura de coleta de esgoto 

 
Fonte: Autora. 
 

Quanto às regiões Centro-Oeste e Sul, estas apresentaram o maior número 

municípios na condição Alta/Baixa (52 e 111 municípios, respectivamente), mas 

também apresentaram uma grande quantidade de municípios na condição Alta/Alta 

(51 e 104 municípios, respectivamente), o que indica haver uma predominância de 

municípios com tratamento de esgoto acima da mediana nacional, porém a situação 

da mediana de internações não é clara, o que pode indicar que se trata de regiões em 

transição entre a condição das regiões Nordeste e Norte para a condição da Região 

Sudeste. 

 
Tabela 23 - Quantidade de municípios de acordo com tratamento de esgoto e internações, agrupados 
por região 

Região Baixa/Baixa Baixa/Alta Alta/Baixa Alta/Alta Faltante Total 
Centro-Oeste 27 36 52 51 301 467 
Nordeste 154 207 68 62 1.303 1.794 
Norte 15 19 5 9 402 450 
Sudeste 346 185 452 215 470 1.668 
Sul 83 63 111 104 830 1.191 
Todos 625 510 688 441 3.306 5.570 

Fonte: Autora. 
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 O comportamento descrito na Tabela 23 é ilustrado pelo mapa representado 

na Figura 33, que apresenta a incidência do número de doenças por veiculação hídrica 

pela proporção de tratamento de esgoto. Além da predominância de municípios com 

alto tratamento de esgoto e baixo nível de internações da Região Sudeste, e da 

predominância de municípios com baixo tratamento de esgoto e altos índices de 

internação das regiões Nordeste e Norte, que já foram descritos anteriormente, o 

mapa também ilustra a grande quantidade de municípios que não informaram dados 

com relação ao tratamento de esgoto e/ou com relação ao número de internações 

(municípios marcados como faltante, 3.306 ao todo). 

 
Figura 33 – Mapa da incidência do número de internações por cobertura de tratamento de esgoto 

 
Fonte: Autora. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Este capítulo apresenta as principais conclusões inerentes ao estudo, bem 

como a proposição de trabalhos futuros e limitações da pesquisa. 

 

 CONCLUSÕES 

 

Esta pesquisa teve por objetivo geral investigar, por meio de indicadores, a 

relação entre a disponibilidade dos serviços de saneamento básico associados com 

água e esgoto e a promoção da saúde pública nos municípios brasileiros. 

A segunda etapa, que buscou caracterizar a distribuição da população 

brasileira no território de acordo com a divisão regional proposta pelo IBGE, identificou 

que a população brasileira se encontra distribuída em 5.570 municípios de maneira 

heterogênea.  

A terceira etapa buscou diagnosticar o atendimento dos municípios brasileiros 

com serviços de saneamento básico associados com distribuição de água potável, 

com coleta de esgoto e com coleta e tratamento de esgoto. 

Com relação à situação de distribuição de água potável, verificou-se que a 

regiões Nordeste e Norte possuíram índice de cobertura estatisticamente inferiores 

em comparação às demais regiões, sendo a região Norte a que apresentou 

estatisticamente o pior índice de cobertura entre todas as regiões, apesar de ser a que 

apresentou a maior disponibilidade de água. Já as regiões Centro-Oeste, Sudeste e 

Sul apresentaram índices de distribuição de água potável estatisticamente similares, 

(conforme dados da Tabela 15). 

Embora as coberturas de água das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul 

sejam os melhores do Brasil, os índices verificados estiveram aquém do ideal e foram 

inferiores aos encontrados em outros países que se encontram em desenvolvimento, 

e até mesmo de países com baixo nível de desenvolvimento. Já os resultados 

encontrados para as regiões Nordeste e Norte expuseram uma realidade ainda mais 

difícil, sendo que menos de 2/3 da população não possuem acesso à distribuição de 

água potável, colocando essas regiões em situações comparáveis às encontradas em 

países com baixo desenvolvimento. Sendo assim, concluiu-se que ainda há um 

grande desafio para a universalização de distribuição de água potável no Brasil, 

principalmente para as regiões Nordeste e Norte. 
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No que diz respeito à situação da coleta de esgoto, foi o indicador mais 

representativo da amostra. As regiões Nordeste e Norte foram as que apresentaram, 

estatisticamente, os piores índices de cobertura , conforme dados da Tabela 16, sendo 

novamente a Região Norte a que apresentou, estatisticamente, os piores índices de 

cobertura. Após, seguiram-se as regiões Centro-Oeste e Sul, respectivamente, e a 

Região Sudeste, que apresentou o melhor índice entre todas as regiões(conforme 

dados da Tabela 16). 

Os resultados encontrados demonstraram que as regiões Centro-Oeste, 

Nordeste, Norte e Sul, ou seja, 4 das 5 regiões do Brasil, não coletaram nem ao menos 

50% do esgoto que é produzido, e ainda, que nessas regiões a coleta de esgoto 

encontrou-se presente praticamente somente nos municípios de maior porte ou 

capitais (conforme ilustrado pelo mapa da Figura 22) e, mesmo na Região Sudeste, 

verificou-se pelo mapa, que o norte do estado de Minas Gerais apresentou baixa 

cobertura de coleta de esgoto.  

Sendo assim, concluiu-se que a universalização da rede de coleta de esgoto 

encontrou-se em estágio inicial nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sul, onde 

a coleta de esgoto, de forma adequada, ocorreu em pouco municípios.  

Em relação ao tratamento do esgoto coletado, a situação foi ainda mais 

precária, pois os resultados demonstraram que nenhuma das regiões do Brasil tratou 

ao menos 50% do esgoto que foi produzido. As regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul 

possuíram índices médios de tratamento estatisticamente similares, e as regiões 

Nordeste e Norte apresentaram, estatisticamente, os piores desempenhos, conforme 

dados da Tabela 17. Os resultados mostraram que o estado de São Paulo foi o único 

que apresentou a maior parte dos municípios com bons níveis de tratamento de esgoto 

e, para os demais estados ou regiões, o tratamento ficou concentrado em grandes 

centros ou capitais (conforme mapa da Figura 24). 

Dessa forma, conclui-se que o tratamento de esgoto do Brasil encontrou-se 

em estágio incipiente na maioria dos municípios brasileiros e que esse será um grande 

desafio para os próximos anos (ou décadas) que deverá ser enfrentado pelo Brasil. 

Para coleta e tratamento de esgoto, os resultados apontaram que as regiões 

Nordeste e Norte obtiveram uma proporção de respondentes inferior a 30%.  

A quarta etapa buscou diagnosticar as ocorrências de internações 

hospitalares motivadas por doenças de veiculação hídrica nos municípios brasileiros, 

baseados nos dados da Tabela 21. Os resultados encontrados demonstraram que a 
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Região Sudeste, que havia apresentado maiores índices de abastecimento de água 

potável, coleta e tratamento de esgoto, também apresentou estatisticamente o menor 

índice de internações causadas por doenças de veiculação hídrica. As regiões Centro-

Oeste e Sul apresentaram proporção de internações estatisticamente similares e que 

foram praticamente o dobro do resultado encontrado para a região. As regiões 

Nordeste, Norte e a Centro-Oeste apresentaram resultados estatisticamente similares, 

tendo as duas primeiras praticamente o triplo índice de internação encontrado para a 

Região Sudeste. 

Já a distribuição espacial das internações, ilustrada pelo mapa da Figura 26, 

evidenciou a alta concentração de internações nas regiões Nordeste e Norte, bem 

como em boa parte das regiões Centro-Oeste e Sul. Verificou-se, novamente, que 

somente a Região Sudeste e grandes centros ou capitais apesentaram baixos índices 

de internação por doenças de veiculação hídrica. 

Dessa forma, concluiu-se que o combate a doenças provenientes de 

veiculação hídrica também é um desafio que deve ser encarado pelo poder público 

brasileiro, pois orçamentos que hoje são gastos para tratamento das internações 

poderiam ser aplicados em outros setores ou iniciativas prioritárias, no caso de 

diminuição dessas internações. 

A quinta etapa buscou relacionar as condições de atendimento dos municípios 

brasileiros com serviços de saneamento básico associados com água e esgoto e as 

ocorrências de internações hospitalares motivadas por doenças de veiculação hídrica. 

Conforme os dados da Tabela 23, os resultados demonstraram que a correlação entre 

abastecimento de água potável e internações foi estatisticamente significativa (p < 

0,05) e que essa relação foi muito forte (r = -0,91), ou seja, quanto maior a cobertura 

de abastecimento de água potável, menor tende a ser o número de internações 

causadas por doenças de veiculação hídrica, e que quanto menor a cobertura de 

abastecimento de água potável, maior tende a ser a incidência de internações  

Considerando-se a relação entre coleta de esgoto e internações, os 

resultados apontaram que a correlação foi estatisticamente significativa (p < 0,05) e 

muito forte (r = -0,96), o que significa dizer que quanto maior for a rede de coleta de 

esgoto, menor tende a ser o número de internações causadas por doenças de 

veiculação hídrica, e que quanto menor a coleta de esgoto, maior tende a ser o número 

de internações. 
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Considerando a relação entre tratamento de esgoto e internações, os 

resultados apontaram que a correlação foi estatisticamente significativa (p < 0,05) e 

que essa relação foi muito forte (r = -0,91), o que significa dizer que quanto maior for 

o tratamento de esgoto, menor tende a ser o número de internações causadas por 

doenças de veiculação hídrica, e que quanto menor o tratamento de esgoto, maior 

tende a ser o número de internações. 

Assim, concluiu-se que existe correlação inversamente proporcional entre 

abastecimento de água e o número de internações, entre coleta de esgoto e entre 

tratamento de esgoto e internações, sendo a relação entre coleta de esgoto e número 

de internações a que apresentou maior significância estatística. 

Pelos resultados apresentados nesta pesquisa, verificou-se que a existência 

de políticas públicas para o financiamento e construção de infraestrutura de 

saneamento básico (abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto) tende a 

se mostrar bastante eficaz na diminuição do número de internações de doenças 

decorrentes de veiculação hídrica. Logo, sugere-se que, juntamente com políticas 

públicas de melhoria da rede de saúde, para o atendimento das internações que já 

existem, é pertinente o estabelecimento de políticas públicas de longo prazo para a 

criação, melhoria e expansão de sistemas de saneamento, pois esses provavelmente 

reduzirão despesas com sistemas de saúde. 

O primeiro fator decisivo para o desenvolvimento do saneamento no Brasil é 

o planejamento em relação às necessidades sanitárias dos municípios visando 

conhecer as vulnerabilidades de cada região, e o segundo fator é a orientação dos 

investimentos a fim de reduzir as desigualdades regionais priorizando a compreensão 

de que o saneamento é uma questão de saúde, economia e desenvolvimento social. 

 

 TRABALHOS FUTUROS 

 

 O presente estudo pode servir de parâmetro para outras pesquisas a partir 

dos resultados obtidos, podendo proporcionar novas referências tais como: realizar o 

cruzamento dos dados aqui utilizados com outros indicadores socioeconômicos, de 

saúde pública, taxa de mortalidade, proporção de óbitos por doenças de veiculação 

hídrica, a fim de identificar e avaliar sob o ponto de vista sanitário, a higidez de 

agregados. Além disso, recomenda-se utilizar uma amostra em uma dimensão 
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temporal (anos) para verificar e interpretar a frequência de casos, e o tamanho da 

população em risco e suas macrotendências. 

 O banco de dados concebido pode ser utilizado para relacionar diferentes 

indicadores de saneamento básico com indicadores de saúde. Contudo, pela 

abrangência e complexidade do tema, além das relações propostas entre as variáveis 

aqui tratadas, espera-se que haja outras iniciativas que busquem outros 

aprofundamentos e relações pela importância do tema proposto. 

 

 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

 Como limitações desta pesquisa, pode-se citar o grande número de dados 

faltantes existente nas fontes consultadas, sobretudo decorrente da falta de 

informação dos municípios com relação a coleta e tratamento de esgoto. Tais dados, 

se presentes, podem deslocar os valores encontrados pelas estatísticas descritivas 

aqui relatadas, bem como as análises espaciais aqui realizadas, pois foram baseadas 

em valores de quartis e de medianas das variáveis analisadas. 

 Além disso, uma grande quantidade de doenças de veiculação hídrica foi 

classificada como “outras” pelo DATASUS, e tal classificação pode distorcer os reais 

motivos de internações por doenças de veiculação hídrica.  
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APÊNDICE A - BANCO DE DADOS INTEGRADO CONTENDO INDICADORES DE 
SANEAMENTO BÁSICO E DE SAÚDE 
 

Esta seção apresenta a descrição das variáveis que compõem o banco de 

dados integrado, os quais se referem ao saneamento básico (água, esgoto e 

tratamento, entre outros), e a saúde (internações, óbitos, entre outros), além de outros 

com natureza sociodemográfica. 

Ao todo o banco de dados possui uma tabela com 5.570 linhas, sendo cada 

linha correspondem a um dos municípios do Brasil, além de 297 colunas. Cada coluna 

refere-se a uma variável descrita na Tabela 24. O banco de dados está gravado em 

mídia digital, em formato CSV, e é parte integrante desta Dissertação. 

 
Tabela 24 - Descrição das variáveis do banco de dados gerado 

CodigoIBGE Código completo do município, de acordo com classificação do IBGE 
CodigoIBGE
Curto Código curto do município, de acordo com classificação do IBGE 

Município Nome do município 
Estado-UF Estado/UF onde o município está localizado 
Região Região na qual o município está localizado 
População 
2010 População do município em 2010, de acordo com o IBGE 

AG001  População total atendida com abastecimento de água 
AG002  Quantidade de ligações ativas de água 
AG003  Quantidade de economias ativas de água 
AG004  Quantidade de ligações ativas de água micromedidas 
AG005  Extensão da rede de água 
AG006  Volume de água produzido 
AG007  Volume de água tratada em ETAs 
AG008  Volume de água micromedido 
AG010  Volume de água consumido 
AG011  Volume de água faturado 
AG012  Volume de água macromedido 
AG013  Quantidade de economias residenciais ativas de água 
AG014  Quantidade de economias ativas de água micromedidas 
AG015  Volume de água tratada por simples desinfecção 
AG017  Volume de água bruta exportado 
AG018  Volume de água tratada importado 
AG019  Volume de água tratada exportado 
AG020  Volume micromedido nas economias residenciais ativas de água 
AG021  Quantidade de ligações totais de água 
AG022  Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas 
AG024  Volume de serviço 
AG026  População urbana atendida com abastecimento de água 
AG027  Volume de água fluoretada 
AG028  Consumo total de energia elétrica nos sistemas de água 
CO014  População urbana atendida com serviço de coleta de RDO 
CO050  População urbana atendida no município, abrangendo o distrito 
CO051  População urbana de outros municípios, atendida com serviço de coleta de RDO 
CO111  Quantidade total de RDO coletada por todos os agentes 
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CO115  Quantidade total de RPU coletada por todos os agentes executores 
CO115  Quantidade total de RPU coletada por todos os agentes executores 

CO118  Quantidade de resíduos sólidos domiciliares e públicos coletada por outro(s) 
agente(s) 

CO119  Quantidade total de RDO e RPU coletada por todos os agentes 
CO134  Percentual da população atendida com frequência diária 
CO135  Percentual da população atendida com frequência de 2 ou 3 vezes por semana 
CO136  Percentual da população atendida com frequência de 1 vez por semana 

CO140  Quantidade de RDO coletada por outros agentes executores, exceto coop. ou 
associações de catadores 

CO147  População rural do município atendida com serviço de coleta de RDO 

CO154  Os resíduos sólidos públicos (RPU) são recolhidos junto com os resíduos sólidos 
domiciliares (RDO)? 

CO162  Valor contratual (preço unitário) do serviço de aterramento de RDO e RPU (Antigo 
campo UP014) 

CO164  População total atendida no município 

CO165  População urbana atendida pelo serviço de coleta domiciliar direta, ou seja, porta a 
porta 

CS001  Existe coleta seletiva no município? 
CS009  Quantidade total de materiais recicláveis recuperados 

CS026  Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima 
mencionados 

CS050  População urbana do município atendida com a coleta seletiva do tipo porta 

CS053  Há empresas contratadas para a prestação do serviço de coleta seletiva porta a 
porta? 

CS054  
Valor contratual (preço unitário) do serviço de coleta seletiva porta a porta (em 
31/12 do ano de referência) contratado às empresas. Se houver mais de um preço 
para este serviço, preencher com o valor médio 

ES001  População total atendida com esgotamento sanitário 
ES002  Quantidade de ligações ativas de esgotos 
ES003  Quantidade de economias ativas de esgotos 
ES004  Extensão da rede de esgotos 
ES005  Volume de esgotos coletado 
ES006  Volume de esgotos tratado 
ES007  Volume de esgotos faturado 
ES008  Quantidade de economias residenciais ativas de esgotos 
ES009  Quantidade de ligações totais de esgotos 
ES012  Volume de esgoto bruto exportado 
ES013  Volume de esgotos bruto importado 
ES014  Volume de esgoto importado tratado nas instalações do importador 
ES015  Volume de esgoto bruto exportado tratado nas instalações do importador 
ES026  População urbana atendida com esgotamento sanitário 
ES028  Consumo total de energia elétrica nos sistemas de esgotos 
FN001  Receita operacional direta total 
FN002  Receita operacional direta de água 
FN003  Receita operacional direta de esgoto 
FN004  Receita operacional indireta 
FN005  Receita operacional total (direta + indireta) 
FN006  Arrecadação total 
FN007  Receita operacional direta de água exportada (bruta ou tratada) 
FN020  Despesa com água importada (bruta ou tratada) 
FN023  Investimento realizado em abastecimento de água pelo prestador de serviços 
FN024  Investimento realizado em esgotamento sanitário pelo prestador de serviços 
FN030  Investimento com recursos próprios realizado pelo prestador de serviços. 
FN033  Investimentos totais realizados pelo prestador de serviços 
FN036  Despesa com variações monetárias e cambiais das dívidas 
FN038  Receita operacional direta  
FN039  Despesa com esgoto exportado 
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FN041  Despesas capitalizáveis realizadas pelo(s) município(s) 
FN042  Investimento realizado em abastecimento de água pelo(s) município(s) 
FN043  Investimento realizado em esgotamento sanitário pelo(s) município(s) 
FN045  Investimento com recursos próprios realizado pelo(s) município(s) 
FN048  Investimentos totais realizados pelo(s) município(s) 
FN052  Investimento realizado em abastecimento de água pelo estado 
FN053  Investimento realizado em esgotamento sanitário pelo estado 
FN058  Investimentos totais realizados pelo estado 
FN208  Despesa total com o serviço de coleta de RDO e RPU (Antigo campo CO009) 
FN211  Despesa total com a coleta de RSS (Antigo campo RS035) 
FN220  Despesa total com serviços de manejo de RSU (Antigo campo GE007) 

FN223  Despesa Corrente da Prefeitura durante o ano com TODOS os serviços do 
município (saúde, educação, pagamento de pessoal, etc.). (Antigo campo GE010) 

FN224  A Prefeitura recebeu algum recurso federal para aplicação no setor de manejo de 
RSU? (Antigo campo GE025) 

FN226  Tipo de recurso (Antigo campo GE028) 
FN227  Em que foi aplicado o recurso (Antigo campo GE029) 
G06A  População urbana residente do(s) município(s) com abastecimento de água 
G06B  População urbana residente do(s) município(s) com esgotamento sanitário 

G12A  População total residente do(s) município(s) com abastecimento de água, segundo 
o IBGE 

G12B  População total residente do(s) município(s) com esgotamento sanitário, segundo o 
IBGE 

GE008  Quantidade de Sedes municipais atendidas com abastecimento de água 
GE009  Quantidade de Sedes municipais atendidas com esgotamento sanitário 

GE010  Quantidade de Localidades (excluídas as sedes) atendidas com abastecimento de 
água 

GE011  Quantidade de Localidades (excluídas as sedes) atendidas com esgotamento 
sanitário 

GE201  O órgão (prestador) é também o prestador  
IN001_AE  Densidade de economias de água por ligação 
IN003_AE  Despesa total com os serviços por m3 faturado 
IN004_AE  Tarifa média praticada 
IN005_AE  Tarifa média de água 
IN006_AE  Tarifa média de esgoto 
IN009_AE  Índice de hidrometração 
IN010_AE  Índice de micromedição relativo ao volume disponibilizado 
IN011_AE  Índice de macromedição 
IN012_AE  Indicador de desempenho financeiro 
IN013_AE  Índice de perdas faturamento 
IN014_AE  Consumo micromedido por economia 
IN015_AE  Índice de coleta de esgoto 
IN016_AE  Índice de tratamento de esgoto 
IN017_AE  Consumo de água faturado por economia 
IN020_AE  Extensão da rede de água por ligação 
IN021_AE  Extensão da rede de esgoto por ligação 
IN022_AE  Consumo médio percapita de água 
IN023_AE  Índice de atendimento urbano de água 
IN023_RS  Custo unitário médio do serviço de coleta (rdo + rpu) 

IN024_AE  Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com 
água 

IN025_AE  Volume de água disponibilizado por economia 
IN026_AE  Despesa de exploração por m3 faturado 

IN027_RS  Taxa da quantidade total coletada de resíduos públicos (rpu) em relação à 
quantidade total coletada de resíduos sólidos domésticos (rdo) 

IN028_AE  Índice de faturamento de água 

IN028_RS  Massa de resíduos domiciliares e públicos (rdo+rpu) coletada per capita em relação 
à população total atendida pelo serviço de coleta 
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IN040_AE  Participação da receita operacional direta de água na receita operacional total 
IN041_AE  Participação da receita operacional direta de esgoto na receita operacional total 
IN042_AE  Participação da receita operacional indireta na receita operacional total 
IN043_AE  Participação das economias residenciais de água no total das economias de água 
IN044_AE  Índice de micromedição relativo ao consumo 
IN046_AE  Índice de esgoto tratado referido à água consumida 

IN047_AE  Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com 
esgoto 

IN049_AE  Índice de perdas na distribuição 
IN050_AE  Índice bruto de perdas lineares 
IN051_AE  Índice de perdas por ligação 
IN052_AE  Índice de consumo de água 
IN053_AE  Consumo médio de água por economia 
IN055_AE  Índice de atendimento total de água 
IN056_AE  Índice de atendimento total de esgoto referido aos municípios atendidos com água 
IN057_AE  Índice de fluoretação de água 
IN058_AE  Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água 
IN059_AE  Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento sanitário 

IN060_AE  Índice de despesas por consumo de energia elétrica nos sistemas de água e 
esgotos 

IN075_AE  Incidência das análises de cloro residual fora do padrão 
IN076_AE  Incidência das análises de turbidez fora do padrão 
IN079_AE  Índice de conformidade da quantidade de amostras  
IN080_AE  Índice de conformidade da quantidade de amostras  
IN082_AE  Extravasamentos de esgotos por extensão de rede 
IN084_AE  Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão 
IN085_AE  Índice de conformidade da quantidade de amostras  
PO001  O município possui Política de Saneamento Básico Conforme a Lei 11.445/2007? 
PO004  Abastecimento de água 
PO005  Esgotamento sanitário 
PO006  Limpeza pública e manejo de resíduos sólidos 
PO007  Drenagem urbana e manejo de águas pluviais 
PO008  Abastecimento de água 
PO010  Esgotamento sanitário 
PO012  Limpeza pública e manejo de resíduos sólidos 
PO014  Drenagem urbana e manejo de águas pluviais 
PO016  O município adotou parâmetros para a garantia essencial à saúde pública? 
PO017  Abastecimento de água 
PO018  Esgotamento sanitário 
PO019  Limpeza pública e manejo de resíduos sólidos 
PO020  Drenagem urbana e manejo de águas pluviais 
PO021  O município definiu mecanismos de participação e controle social? 
PO022  Conselho ou órgão colegiado 
PO027  O município implementou o sistema de informação municipal de saneamento? 

PO028  O município possui plano municipal de saneamento básico, elaborado nos termos 
estabelecidos na Lei 11.445/2007? 

PO034  Abastecimento de água 
PO035  Esgotamento sanitário 
PO036  Limpeza pública e manejo de resíduos sólidos 
PO037  Drenagem urbana e manejo de águas pluviais 
PO038  As metas do plano para o abastecimento de água estão sendo alcançadas? 
PO039  As metas do plano para o esgotamento sanitário estão sendo alcançadas? 
PO040  As metas do plano para os resíduos sólidos estão sendo alcançadas? 
PO041  As metas do plano para drenagem de águas pluviais estão sendo alcançadas? 

PO042  
O município é integrante de algum CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
regulamentado pela Lei nº 11.107/2005 que tenha entre suas atribuições 
específicas a gestão ou prestação de um ou mais serviços de manejo de RSU 
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(serviços de coleta de resíduos domiciliares ou públicos, coleta dos resíduos dos 
serviços de saúde, operações de aterro sanitário etc.) 

PO043  Nome e sigla do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
PO044  Qual o ano de adesão do município ao referido consórcio intermunicipal? 

PO047  Quais as modalidades ou tipos de serviços de manejo de RSU (limpeza urbana) 
que já são prestados pelo CONSÓRCIO 

PO048  O Município possui Plano de Gestão de Resíduos Sólidos conforme a Lei nº 
12.305/2010 que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos? 

PO049  Quando o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos foi aprovado? 
POP_TOT  População total do município (Fonte: IBGE): 
POP_URB  População urbana do município (Fonte: IBGE) 
Prestadores Código e nome do prestador de serviço saneamento 
QD001  Tipo de atendimento da portaria sobre qualidade da água 
QD006  Quantidade de amostras para cloro residual (analisadas) 
QD007  Quantidade de amostras para cloro residual com resultados fora do padrão 
QD008  Quantidade de amostras para turbidez (analisadas) 
QD009  Quantidade de amostras para turbidez fora do padrão 
QD011  Quantidades de extravasamentos de esgotos registrados 
QD012  Duração dos extravasamentos registrados 
QD016  Quantidade de amostras analisadas para aferição de coliformes fecais 

QD017  Quantidade de amostras analisadas para aferição de coliformes fecais, com 
resultados fora do padrão 

QD027  Quantidade de amostras para coliformes totais com resultados fora do padrão 
QD028  Quantidade mínima de amostras para coliformes totais (obrigatórias) 
QD029  Atendimento integral da portaria 518/04 
Serviços Serviços realizados pela prestadora de serviços de saneamento 
DO001 Cólera - número total de dias de internação 
DO002 Cólera - número total de internações 
DO003 Cólera - número total de óbitos 
DO004 Cólera - taxa de mortalidade 
DO005 Cólera - valor médio das internações (em R$) 
DO006 Cólera - valor total das internações (em R$) 
DO007 Dengue - número total de dias de internação 
DO008 Dengue - número total de internações 
DO009 Dengue - número total de óbitos 
DO010 Dengue - taxa de mortalidade 
DO011 Dengue - valor médio das internações (em R$) 
DO012 Dengue - valor total das internações (em R$) 
DO013 Diarreia - número total de dias de internação 
DO014 Diarreia - número total de internações 
DO015 Diarreia - número total de óbitos 
DO016 Diarreia - taxa de mortalidade 
DO017 Diarreia - valor médio das internações (em R$) 
DO018 Diarreia - valor total das internações (em R$) 
DO019 Doença de Chagas - número total de dias de internação 
DO020 Doença de Chagas - número total de internações 
DO021 Doença de Chagas - número total de óbitos 
DO022 Doença de Chagas - taxa de mortalidade 
DO023 Doença de Chagas - valor médio das internações (em R$) 
DO024 Doença de Chagas - valor total das internações (em R$) 
DO025 Febre Amarela - número total de dias de internação 
DO026 Febre Amarela - número total de internações 
DO027 Febre Amarela - número total de óbitos 
DO028 Febre Amarela - taxa de mortalidade 
DO029 Febre Amarela - valor médio das internações (em R$) 
DO030 Febre Amarela - valor total das internações (em R$) 
DO031 Febre Tifoide - número total de dias de internação 
DO032 Febre Tifoide - número total de internações 
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DO033 Febre Tifoide - número total de óbitos 
DO034 Febre Tifoide - taxa de mortalidade 
DO035 Febre Tifoide - valor médio das internações (em R$) 
DO036 Febre Tifoide - valor total das internações (em R$) 
DO037 Filariose - número total de dias de internação 
DO038 Filariose - número total de internações 
DO039 Filariose - número total de óbitos 
DO040 Filariose - taxa de mortalidade 
DO041 Filariose - valor médio das internações (em R$) 
DO042 Filariose - valor total das internações (em R$) 
DO043 Geo Helmintos - número total de dias de internação 
DO044 Geo Helmintos - número total de internações 
DO045 Geo Helmintos - número total de óbitos 
DO046 Geo Helmintos - taxa de mortalidade 
DO047 Geo Helmintos - valor médio das internações (em R$) 
DO048 Geo Helmintos - valor total das internações (em R$) 
DO049 Hepatite A - número total de dias de internação 
DO050 Hepatite A - número total de internações 
DO051 Hepatite A - número total de óbitos 
DO052 Hepatite A - taxa de mortalidade 
DO053 Hepatite A - valor médio das internações (em R$) 
DO054 Hepatite A - valor total das internações (em R$) 
DO055 Leishmaniose - número total de dias de internação 
DO056 Leishmaniose - número total de internações 
DO057 Leishmaniose - número total de óbitos 
DO058 Leishmaniose - taxa de mortalidade 
DO059 Leishmaniose - valor médio das internações (em R$) 
DO060 Leishmaniose - valor total das internações (em R$) 
DO061 Malária - número total de dias de internação 
DO062 Malária - número total de internações 
DO063 Malária - número total de óbitos 
DO064 Malária - taxa de mortalidade 
DO065 Malária - valor médio das internações (em R$) 
DO066 Malária - valor total das internações (em R$) 
DO067 Outas Doenças Infecciosas Intestinais - número total de dias de internação 
DO068 Outas Doenças Infecciosas Intestinais - número total de internações 
DO069 Outas Doenças Infecciosas Intestinais - número total de óbitos 
DO070 Outas Doenças Infecciosas Intestinais - taxa de mortalidade 
DO071 Outas Doenças Infecciosas Intestinais - valor médio das internações (em R$) 
DO072 Outas Doenças Infecciosas Intestinais - valor total das internações (em R$) 
OT001 Amazônia Legal 
OT002 Atividade com maior valor adicionado bruto 
OT003 Atividade com segundo maior valor adicionado bruto 
OT004 Atividade com terceiro maior valor adicionado bruto 
OT005 Código Arranjo Populacional 
OT006 Hierarquia Urbana 
OT007 Código Concentração Urbana 
OT008 Hierarquia Urbana (principais categorias) 
OT009 Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes (R$ 1.000) 
OT010 Nome Arranjo Populacional 
OT011 População (Nº de habitantes) 
OT012 Produto Interno Bruto per capita (R$ 1,00) 
OT013 Produto Interno Bruto, a preços correntes (R$ 1.000) 
OT014 Tipo Concentração Urbana 
OT015 Tipologia Rural-Urbana 

OT016 Valor adicionado bruto da Administração, defesa, educação e saúde públicas e 
seguridade social (R$ 1.000) 
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OT017 Valor adicionado bruto dos Serviços, a preços correntes - exclusive Administração, 
defesa, educação e saúde públicas e seguridade social (R$ 1.000) 

OT018 Valor adicionado bruto da Agropecuária, a preços correntes (R$ 1.000) 
OT019 Valor adicionado bruto da Indústria, a preços correntes (R$ 1.000) 
OT020 Valor adicionado bruto total, a preços correntes (R$ 1.000) 
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APÊNDICE B - ANÁLISES DE VARIÂNCIAS 
 

 Este apêndice apresenta as tabelas e gráficos inerentes às análises de 

variâncias (ANOVA) realizadas para os indicadores de saneamento básico e saúde. 

 

B.1 COBERTURA COM ÁGUA POTÁVEL 

 

A Tabela 25 apresenta os resultados da Análise de Variância (ANOVA) da 

cobertura da rede de abastecimento de água potável, considerando como fatores as 

regiões do Brasil. 

 
Tabela 25 - Estatísticas descritivas da cobertura da rede de abastecimento de água de acordo com o 
índice de confiança 

Região n Média DesvPad IC de 95% 
Centro-Oeste 428 75,64% 18,08% (73,92; 77,36) 
Nordeste 1.624 60,04% 25,76% (58,79; 61,30) 
Norte 347 52,35% 26,89% (49,52; 55,19) 
Sudeste 1.587 76,05% 20,43% (75,05; 77,06) 
Sul 1.128 74,64% 23,70% (73,26; 76,03) 

Fonte: Autora. 

 

A Tabela 26 apresenta o resultado dos testes simultâneos de Games-Howell 

para a diferenças entre as médias da cobertura da rede de abastecimento de água 

potável. 

 
Tabela 26 - Diferenças estatísticas de acordo com a análise através do teste ANOVA entre as regiões 
sobre a cobertura de rede de água 

Diferença de Níveis Diferença de 
Médias 

EP da 
Média IC de 95% Valor-

T 
Valor-P 
Ajutado 

Nordeste - Centro-
Oeste -15,60 1,08 (-18,56; -

12,64) -14,41 0,00 

Norte - Centro-Oeste -23,29 1,69 (-27,89; -
18,68) -13,8 0,00 

Sudeste - Centro-
Oeste 0,41 1,01 (-2,35; 3,18) 0,41 0,99 

Sul - Centro-Oeste -1,00 1,12 (-4,06; 2,07) -0,89 0,90 

Norte - Nordeste -7,69 1,58 (-11,99; -3,38) -4,87 0,00 

Sudeste - Nordeste 16,01 0,82 (13,78; 18,25) 19,54 0,00 

Sul - Nordeste 14,60 0,95 (12,00; 17,20) 15,34 0,00 

Sudeste - Norte 23,70 1,53 (19,52; 27,88) 15,47 0,00 

Sul - Norte 22,29 1,61 (17,90; 26,67) 13,87 0,00 

Sul - Sudeste -1,41 0,87 (-3,79; 0,97) -1,62 0,49 
Fonte: Autora. 
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 A Figura 34 apresenta a representação gráfica do resultado dos testes 

simultâneos de Games-Howell para as diferenças entre as médias para a cobertura 

da cobertura da rede de abastecimento de água potável. 

 
Figura 34 - Intervalos de Confiança Simultâneos de 95% de Games-Howell para Cobertura de Água 

 
Fonte: Autora. 
 

B.2 COBERTURA COM COLETA DE ESGOTO 

 

A Tabela 27 apresenta os resultados da Análise de Variância (ANOVA) da 

cobertura da rede de coleta de esgoto considerando como fatores as regiões do Brasil. 

 
Tabela 27 - Estatísticas descritivas da cobertura da rede de coleta de esgoto conforme o índice de 
confiança 

Região n Média DesvPad IC de 95% 
Centro-Oeste 172 45,37 27,60 (41,21; 49,52) 
Nordeste 499 35,25 28,21 (32,77; 37,73) 
Norte 50 24,41 21,46 (18,31; 30,51) 
Sudeste 1.339 71,00 25,64 (69,63; 72,38) 
Sul 382 45,30 30,36 (42,24; 48,35) 

Fonte: Autora. 
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A Tabela 28 apresenta o resultado dos testes simultâneos de Games-Howell 

para a diferenças entre as médias da cobertura da rede de coleta de esgoto. 

 
Tabela 28 - Diferenças estatísticas de acordo com análise através do teste ANOVA entre as regiões 
sobre a cobertura de rede de coleta de esgoto 

Diferença de Níveis Diferença de 
Médias 

EP da 
Média IC de 95% Valor-T Valor-P 

Ajutado 
Nordeste - Centro-
Oeste -10,11 2,45 (-16,81; -3,41) -4,12 0,00 

Norte - Centro-Oeste -20,96 3,69 (-31,22; -10,69) -5,67 0,00 
Sudeste - Centro-
Oeste 25,63 2,22 (19,53; 31,74) 11,56 0,00 

Sul - Centro-Oeste -0,07 2,62 (-7,21; 7,07) -0,03 1,00 
Norte - Nordeste -10,84 3,29 (-20,05; -1,64) -3,30 0,01 
Sudeste - Nordeste 35,75 1,44 (31,80; 39,69) 24,75 0,00 
Sul - Nordeste 10,04 2,00 (4,58; 15,51) 5,02 0,00 
Sudeste - Norte 46,59 3,11 (37,80; 55,38) 14,96 0,00 
Sul - Norte 20,89 3,41 (11,37; 30,41) 6,13 0,00 
Sul - Sudeste -25,70 1,70 (-30,35; -21,05) -15,08 0,00 

Fonte: Autora. 

 

 A Figura 35 apresenta a representação gráfica do resultado dos testes 

simultâneos de Games-Howell, para as diferenças entre as médias para a cobertura 

da rede de coleta de esgoto. 
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Figura 35 - Intervalos de Confiança Simultâneos de 95% de Games-Howell para Cobertura de Esgoto 

 
Fonte: Autora. 
 

B.3 COBERTURA COM TRATAMENTO DE ESGOTO 

 

A Tabela 29 apresenta os resultados da Análise de Variância (ANOVA) da 

cobertura de tratamento de esgoto, considerando como fatores as regiões do Brasil. 

 
Tabela 29 - Estatísticas descritivas da cobertura da rede de tratamento de esgoto de acordo com o 
índice de confiança 

Região n Média DesvPad IC de 95% 
Centro-Oeste 171 41,61 28,66 (37,29; 45,94) 
Nordeste 498 19,21 22,23 (17,25; 21,17) 
Norte 49 19,94 22,27 (13,54; 26,33) 
Sudeste 1.339 42,39 38,26 (40,34; 44,44) 
Sul 380 39,36 31,36 (36,20; 42,52) 

Fonte: Autora. 

 

A Tabela 30 apresenta o resultado dos testes simultâneos de Games-Howell 

para a diferenças entre as médias da cobertura de tratamento de esgoto. 

 
Tabela 30 - Diferenças estatísticas de acordo com análise através do teste ANOVA entre as regiões 
conforme o tratamento de esgoto 

Diferença de Níveis Diferença de 
Médias 

EP da 
Média IC de 95% Valor-

T 
Valor-P 
Ajutado 
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Nordeste - Centro-
Oeste -22,41 2,41 (-28,98; -

15,83) -9,31 0,00 

Norte - Centro-Oeste -21,68 3,86 (-32,41; -
10,94) -5,61 0,00 

Sudeste - Centro-
Oeste 0,78 2,43 (-5,85; 7,41) 0,32 1,00 

Sul - Centro-Oeste -2,25 2,72 (-9,68; 5,17) -0,83 0,92 
Norte - Nordeste 0,73 3,33 (-8,65; 10,11) 0,22 1,00 
Sudeste - Nordeste 23,18 1,44 (19,24; 27,12) 16,05 0,00 
Sul - Nordeste 20,15 1,89 (14,99; 25,32) 10,65 0,00 
Sudeste - Norte 22,45 3,35 (13,03; 31,88) 6,71 0,00 
Sul - Norte 19,42 3,56 (9,47; 29,38) 5,45 0,00 
Sul - Sudeste -3,03 1,92 (-8,27; 2,21) -1,58 0,51 

Fonte: Autora. 

 

 A Figura 36 apresenta a representação gráfica do resultado dos testes 

simultâneos de Games-Howell, para as diferenças entre as médias para a cobertura 

de tratamento de esgoto. 

 
Figura 36 - Intervalos de Confiança Simultâneos de 95% de Games-Howell para Tratamento de 
Esgoto 

 
Fonte: Autora. 
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B.4 INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA 

 

 A Tabela 31 apresenta os resultados da Análise de Variância (ANOVA) do 

número de internações causadas por doenças de veiculação hídrica, considerando 

como fatores as regiões do Brasil. 

 
Tabela 31 - Estatísticas descritivas das internações de acordo com o índice de confiança 

Região n Média DesvPad IC de 95% 
Centro-Oeste 417 0,22 0,36 (0,1870; 0,26) 
Nordeste 1736 0,32 0,57 (0,2957; 0,35) 
Norte 410 0,28 0,39 (0,2494; 0,33) 
Sudeste 1447 0,11 0,20 (0,1006; 0,12) 
Sul 1074 0,21 0,38 (0,1913; 0,24) 

Fonte: Autora. 
 

A Tabela 32 apresenta o resultado dos testes simultâneos de Games-Howell 

para a diferenças entre as médias do número de internações causadas por doenças 

de veiculação hídrica. 

 
Tabela 32 - Diferenças estatísticas de acordo com análise através do teste ANOVA entre as regiões 
conforme as internações 

Diferença de 
Níveis 

Diferença de 
Médias EP da Média IC de 95% Valor-T Valor-P 

Ajutado 
Nordeste - Centro-
Oeste 0,10 0,02 (0,041; 0,161) 4,59 0,00 

Norte - Centro-
Oeste 0,07 0,03 (-0,004; 0,138) 2,55 0,08 

Sudeste - Centro-
Oeste -0,11 0,02 (-0,160; -0,060) -6,06 0,00 

Sul - Centro-Oeste -0,01 0,02 (-0,064; 0,050) -0,33 1,00 
Norte - Nordeste -0,03 0,02 (-0,099; 0,030) -1,46 0,57 
Sudeste - Nordeste -0,21 0,01 (-0,251; -0,172) -14,49 0,00 
Sul - Nordeste -0,11 0,02 (-0,157; -0,059) -6,02 0,00 
Sudeste - Norte -0,18 0,02 (-0,232; -0,122) -8,76 0,00 
Sul - Norte -0,07 0,02 (-0,135; -0,011) -3,23 0,01 
Sul - Sudeste 0,10 0,01 (0,068; 0,138) 8,01 0,00 

Fonte: Autora. 
 

 A Figura 37 apresenta a representação gráfica do resultado dos testes 

simultâneos de Games-Howell, para as diferenças entre as médias do número de 

internações causadas por doenças de veiculação hídrica. 
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Figura 37 - Intervalos de Confiança Simultâneos de 95% de Games-Howell para Internações 

 
Fonte: Autora. 
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