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RESUMO: Apesar da existência de leis que garantem a cobertura dos serviços de saneamento 
básico, uma grande parcela dos municípios do Brasil apresentam índices precários desses 
serviços. Esta também é a realidade das cidades que compõem o Alto Sertão de Alagoas. A 
deficiência do saneamento básico influi diretamente em vários fatores, incluindo a situação 
socioeconômica dos municípios. Assim sendo, a presente pesquisa envolve a avaliação da 
cobertura dos serviços básicos de água e esgoto dos sete municípios dessa microrregião, como 
também a verificação entre a relação do Índice de Desenvolvimento Humano, Produto Interno 
Bruto, Mortalidade Infantil e Internações por Diarreia. Para concepção deste trabalho, a 
metodologia foi elaborada por meio de revisão de literatura e dados apresentados por fontes 
principais disponíveis. Os resultados apontam que é notória a relação direta entre os números 
apresentados, onde, os municípios que não possuem tratamento e investimentos refletem 
diretamente nos maiores números de internações por diarreia e mortalidade infantil. 
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INTRODUÇÃO 

 A Lei nº 11.445 de 2007 determina diretrizes nacionais para o saneamento básico e para os 
serviços públicos que serão prestados. Tem como princípio fundamental a universalização da 
cobertura de saneamento, defendendo a realização de planejamento, regulação e fiscalização 
acurados. Esta lei contempla os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem a manejo de águas pluviais urbanas. 
 Apesar da existência da lei citada previamente, os déficits dos serviços de saneamento 
básico no Brasil são elevados e os munícipios apontam índices falhos relacionados à 
infraestrutura e instalações operacionais para as etapas de tratamento de esgoto e água. Para 
tanto, esta também é a realidade do estado de Alagoas, que vivencia, no presente, situações 
desafiadoras devido à falta de políticas públicas relacionadas aos serviços de saneamento, 
afetando, portanto, no desenvolvimento econômico das cidades. 
 Com um investimento de, em média, 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB), seria possível 
chegar à universalização do acesso à água potável e à coleta de esgoto na América Latina, diz 
estudo realizado pela instituição multilateral conhecida por CAF – Banco de Desenvolvimento da 
América Latina. Dessa forma, pode-se afirmar que parte do PIB pode ser investido na restauração 
desses serviços. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) também pode ser associado ao 
saneamento, pois considera como critérios a educação, saúde e renda. O IDH do estado de 
Alagoas em 2010 era de 0,631 e ocupava o último lugar no ranking nacional. 
 Além desses índices, existem dois outros que relacionam-se diretamente ou indiretamente 
ao serviço de água tratada e coleta de esgoto: A Mortalidade Infantil, que consiste no número de 
óbitos de crianças observados em um ano, referidos ao número de nascidos vivos no mesmo 
período e o Número de Internações por Diarreia por mil habitantes. Diante disso, a atual pesquisa 
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teve como intuito avaliar a cobertura dos serviços de água e esgoto nos munícipios do Alto sertão 
de Alagoas, bem como analisar a relação com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), do 
Produto Interno Bruto (PIB), da Mortalidade Infantil e do número de Internações por Diarreia. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Objeto de estudo 

 Para realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de sete municípios do alto sertão 
Alagoano de acordo com a divisão do IBGE (2015) representadas na Figura 1. Em virtude desta 
divisão dos municípios da macrorregião de Alagoas as cidades utilizadas compõem a microrregião 
Serrana do Sertão Alagoano e Alagoana do Sertão de São Francisco, exceto a cidade de 
Piranhas. Os municípios utilizados como área de estudo, são: Água Branca, Canapi, Inhapi, Mata 
Grande, Pariconha, Delmiro Gouveia, Olho d’Água do Casado. 

 

Figura 1. Mapa do Sistema Coletivo do Sertão. Fonte: Companhia de Saneamento de Alagoas 
(2018) Apud Souza et al. (2018). 

 “Segundo informações de residentes destes municípios, há revezamentos quanto ao 
fornecimento de água: enquanto uma região da cidade é abastecida, a outra parte permanece 
com a escassez. Estas alternâncias são ainda mais longas no período de estiagem, que já 
chegaram a marcar dois meses sem água nas torneiras. Em contrapartida, no inverno o 
abastecimento é mais regular, entretanto a população não se preocupa em captar a água pluvial, 
já que preferem fazer o armazenamento em cisternas visando o próximo período que ficarão sem 
o fornecimento de água e quando a disponibilização não é suficiente, os moradores fazem a 
compra nos caminhões-pipa.” SOUZA et al. (2018). 

 Coleta de Dados 

 Para obtenção dos parâmetros que levaram aos resultados deste trabalho foram utilizadas 
revisões bibliográficas e levantamento de dados em fontes disponíveis. A pesquisa deu-se em 
duas fontes, são elas: o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) onde foram coletados 
os dados socioeconômicos do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), Número de 
Habitantes, Produto Interno Bruto per capita (PIB), Mortalidade Infantil e Número de Internações 
por Diarreia de todos os municípios citados anteriormente, contendo dados disponíveis dos anos 
de 2010 e 2016. De acordo com os dados do IDHM foi determinada pelo Atlas do 
Desenvolvimento Humano no Brasil uma classificação em faixas de desenvolvimento humano, e 
para coleta de dados de serviço de água e esgoto dos municípios o ano mais recente disponível 
foi o de 2016 no Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SNIS). No SNIS foram 
coletados dados para desenvolvimento dos índices dispostos na Tabela 1. 
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Tabela 1. Indicadores de água e esgoto. Fonte: Adaptado SNIS (2016). 

INDICADOR 
CÓDIGO 

SNIS 
DESCRIÇÃO 

Índice de Atendimento 
Total de Água 

IN055 
População urbana e rural atendida por 

abastecimento de água. 

Índice de Atendimento 
Total de Esgoto Referido 
aos Municípios Atendidos 

com Água 

IN056 
População urbana e rural atendida por 

esgotamento sanitário. 

Índice de Esgoto Tratado 
Referido à Água 

Consumida 
IN046 

Volume de esgoto tratado em relação 
ao volume de água consumido 

Investimentos/Receita FN033/FN006 
Investimentos realizados pela receita 

do município no sistema. 

Índice de Coleta de Esgoto IN015 Volume de esgoto coletado não tratado 

  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Índices de Serviços de Água e Esgoto 

 A Tabela 2 mostra os resultados obtidos através dos dados fornecidos pelo SNIS para os 
serviços de água e esgoto do Sertão Alagoano. 

 
Tabela 2. Dados dos serviços de água e esgoto dos municípios do Alto Sertão de Alagoas. Fonte: 

Adaptado SNIS (2016). 

Classificação Município IN046 (%) IN055 (%) IN056 (%) IN015 (%) INV/REC (%) 

1 Água Branca 0 64,528 26,325 23,072 1,649 

2 Canapi 0 30,495 0 0 0 

3 Delmiro Gouveia 0 97,390 0 0 0 

4 Inhapi 0 44,787 0 0 0 

5 Mata Grande 0 38,438 0 0 0 

6 
Olho D’Água do 

Casado 
0 60,324 0 0 0 

7 Pariconha 0 71,651 0 0 0 

 
  Ao observar os índices dos serviços de água e esgoto dos municípios estudados, é possível 
visualizar a discrepância na prestação desses serviços. Além disso, as cidades de Canapi, 
Delmiro Gouveia, Inhapi, Mata Grande, Olho D’Água do Casado e Pariconha possuem indicadores 
de IN046, IN056, IN015 e INV/REC nulos. Na análise sobre a porcentagem da receita que é 
investida nestes sistemas apenas o município de Água Branca apresentou investimentos de cerca 
de 1,65% para o ano de 2016. Tais resultados mostram a falta de investimento em quase todos os 
municípios do sertão em relação a esses sistemas de saneamento básico, conforme resultados 
apresentados na Tabela 2. 
 Para o indicador (IN015) e (IN046), o Gráfico 1 mostra que boa parte dos municípios 
estudados não fazem coleta e nem tratam o volume de esgoto, exceto o município de Água 
Branca que coleta, entretanto não trata. Em relação ao atendimento de água (IN055), segundo os 
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dados do SNIS, o município de Delmiro Gouveia apresentou o maior índice com o valor de 
97,390% e o munício de Canapi apresentou o menor índice com valor de 30,495%, isso pode ser 
justificado pelo fato do município de Canapi estar geograficamente distante do início da adução, 
observado na Figura 1. Os demais municípios juntamente com Canapi não apresentaram índices 
de abastecimento de água satisfatórios.  
 Fica evidente por meio dos resultados obtidos a desigualdade a respeito do atendimento de 
água e atendimento de esgoto nos municípios analisados, onde o abastecimento de água se 
sobrepõe a coleta e tratamento de esgoto.  
 Índices socioeconômicos  

 Na Tabela 3 abaixo são apresentados o número de habitantes, Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDHM), Produto Interno Bruto per capita (PIB) dos municípios, colocação no estado em 
relação ao PIB, Mortalidade Infantil e o número de Internações por Diarreia.  
 

Tabela 3. Índices Socioeconômicos dos Municípios do Sertão de Alagoas. Fonte: Autores 
(2019). 

Municipio 
Água 

Branca 
Canapi 

Delmiro 
Gouveia 

Inhapi 
Mata 

Grande 

Olho 
D’Água 

do 
Casado 

Pariconha 

População 
(2010) 

19.377 17.250 48.096 17.898 24.698 8.491 10.264 

IDHM (2010) 0,549 0,506 0,612 0,484 0,504 0,525 0,548 

Classificação 
IDHM 

BAIXO BAIXO BAIXO 
MUITO 
BAIXO 

BAIXO BAIXO BAIXO 

PIB per capita 
(2016) R$ 

6.180,97 5.647,4 8.7337,53 5.548,08 6.599,27 6.810,26 5.786,86 

Colocação em 
AL PIB 

93º 99º 60º 101º 89º 87º 98º 

Mortalidade 
Infantil (por mil 
nascidos vivos 

– 2010) 

14,44 15,50 15,50 22,29 19,07 - 16,39 

Internações por 
Diarreia (por 

mil habitantes – 
2010) 

0,6 0,5 0,5 1,1 4,3 4,7 0,7 

 

 Entre as principais causas da mortalidade infantil está à falta de tratamento de água e de 
esgotamento sanitário, estes afetam diretamente a saúde das crianças e na proliferação de 
doenças infecciosas, como a diarreia. Segundo a UNICEF (2018), a maior causa de mortes em 
crianças menores que cinco anos está associada à diarreia. De acordo com o IBGE (2010), as 
cidades estudadas apresentam resultados consideráveis no que diz respeito ao número de 
internações por diarreia e mortalidade infantil. Os municípios de Canapi e Delmiro Gouveia 
apresentam o menor índice com 0,5 por mil habitantes, seguidos por Água Branca com 0,6 por mil 
habitantes, e Olho d´Água do Casado apresenta o maior índice com 4,7 por mil habitantes. A 
cidade de Inhapi apresenta o maior índice de mortalidade infantil com 22,29 por mil nascidos 
vivos, já Água Branca traz um índice mais baixo de todas as cidades estudadas com 14,44 por mil 
nascidos vivos.  
 Diante disso, partindo do princípio que a microrregião estudada é considerada carente 
perante a sua colocação em relação aos 102 municípios do estado, pois quase todos se 
encontram nas últimas colocações do PIB de Alagoas e seis dos sete munícipios não apresentam 
investimentos sobre a receita municipal, sendo a cidade de Água Branca a única a apresentar 
investimentos, possuindo um dos menores índices de internações por diarreia e mortalidade 
infantil, constata-se a relação direta entre a falta de investimentos financeiros nos sistemas e 
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consequentemente esta ausência ocasiona grandes números de internações por diarreia e altos 
índices de mortalidade infantil.  
  
CONCLUSÕES 

1. A partir dos dados obtidos, constatou-se que os serviços de água nas cidades possuem 
índices superiores em relação aos de esgoto. O déficit de esgotamento sanitário 
demonstra uma necessidade de investimentos da receita na implantação e conservação 
desses serviços nos municípios estudados; 

2.  Quanto aos índices socioeconômicos, é explicita a relação direta entre a falta de 
investimento nesses sistemas e os números elevados de internações por diarreia e 
mortalidade infantil nos municípios. 
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