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PANORAMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS 

MACRORREGIÕES DO BRASIL A LUZ DO PLANSAB  

 

Soanne Hemylle de Jesus Santos 1; Jéssica dos Santos Oliveira 2& Daniella Rocha 3  

 

RESUMO: A desordem, em relação ao saneamento básico no Brasil, é facilmente observada 

em todas as regiões do seu território. Para tanto, o presente estudo teve como finalidade avaliar a 

evolução do serviço de esgotamento sanitário no país, no que diz respeito ao tratamento do esgoto 

coletado por macrorregião brasileira, antes e após a implementação do Plano Nacional de 

Saneamento Básico, em 2013. Como procedimentos metodológicos, realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica e documental relacionados com a temática em questão. Além disto, foram obtidos 

também dados sobre o esgotamento sanitário do diagnóstico dos serviços de água e esgoto dos anos 

de 2012 e 2017 do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS). Por fim, para o 

tratamento estatístico dos dados fez-se uso do programa Microsoft Office Excel. Através dos 

resultados obtidos, conclui-se que a cobertura dos serviços de esgotamento sanitário é 

marcadamente desigual entre as regiões brasileiras mesmo após a implementação do Plansab, 

restando disparidade em algumas regiões, principalmente, nas macrorregiões Norte e Nordeste do 

país. Contudo, percebe-se que os sistemas de esgotamento sanitário necessitarão de maiores 

investimentos para alcançar a tão sonhada universalização do saneamento no país. 

 

Palavras-Chave – Saneamento; efluente doméstico. 

 

INTRODUÇÃO 

É notório que o intenso crescimento populacional atrelado a falta de planejamento urbano nas 

cidades, propiciou o desenvolvimento de algumas problemáticas ambientais. Dentre estas, a falta de 

saneamento básico destaca-se como uma das principais causas de doenças e poluição no mundo.  

Conforme exposto por Brasil (2015), as ações de saneamento estão voltadas à preservação e 

recuperação da qualidade ambiental, a fim de assegurar a saúde e a dignidade da vida humana, visando 

estabelecer a salubridade ambiental através do abastecimento de água potável, coleta e disposição 

sanitária de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. 

Nessa premissa, um dos importantes eixos do saneamento básico é o sistema de esgotamento 

sanitário (SES), o qual tem por finalidade coletar, transportar, tratar e destinar os esgotos gerados pela 

população de modo adequado, do ponto de vista sanitário e ambiental, de forma a reduzir as doenças 

de veiculação hídrica, tais como: doenças de pele, verminoses, diarreias e dentre outras, através do 

contato direto e indireto desses poluente (CODEVASF, 2015). 

Para tanto, no território brasileiro, a lei 11.445 de 2007, intitulada como a Política Nacional 

de Saneamento Básico (PNSB), prevê algumas diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

Posteriormente, no ano de 2013, o governo federal instituiu o Plansab (Plano Nacional de Saneamento 

Básico), sobretudo, composto por metas e objetivos com finalidade de modificar a realidade do 

saneamento no país, a curto, médio e longo prazo.  
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Dentre as metas expostas no Plansab, vale ressaltar que, algumas estão formuladas de acordo 

com os Objetivos do Milênio, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pelas 

nações, que se comprometeram em alcançá-los. Tudo isso, visando melhorar significativamente as 

condições de vida das pessoas, as quais vivem em bairros degradados, reduzindo a proporção de 

habitantes sem acesso ao saneamento, como também, atingindo a universalização das estruturas de 

saneamento em todo o país. 

Diante disso, o presente estudo propõe avaliar a evolução do serviço de esgotamento sanitário 

no Brasil, no que diz respeito ao tratamento do esgoto coletado por macrorregião brasileira, antes e 

após a implementação do Plano Nacional de Saneamento Básico, em 2013. 
 

METODOLOGIA 

Para a realização do presente trabalho, realizou-se uma pesquisa de cunho bibliográfico 

através das legislações pertinentes, artigos e livros relacionados com a temática em questão. Como 

também, foram obtidos dados de esgotamento sanitário do diagnóstico dos serviços de água e esgotos 

dos anos de 2012 e 2017, fornecidos pelo Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento 

(SNIS), tratando-se, portanto, de uma amostra por conveniência. 

Dentre as informações disponíveis, foram utilizados os seguintes dados de cada ano: 

população residente total, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

quantidade de municípios atendidos com esgotamento sanitário; população total atendida com 

esgotamento sanitário; volume de esgoto coletado; volume de esgoto tratado e investimentos no setor 

de esgotamento sanitário nas macrorregiões do Brasil. 

Para tanto, o primeiro cálculo realizado foi o índice de municípios atendidos com esgotamento 

sanitário, onde foram utilizados os dados de quantidade de municípios atendidos com esgotamento 

sanitário segundo o SNIS e o quantitativo de municípios por macrorregião brasileira, de acordo com 

o IBGE. Para isto, utilizou-se a fórmula descrita abaixo:  

 

𝐼𝑀𝑒𝑠 =  
𝑄𝑀𝑒𝑠∗100%

𝑄𝑀𝑡
                                                                                              (1) 

 

Onde: 

IMes = Índice de municípios atendidos com esgotamento sanitário (%); 

QMes = Quantidade de municípios atendidos com esgotamento sanitário; 

QMt = Quantidade de municípios por macrorregião brasileira. 

A partir dos dados de população residente total e população atendida com esgotamento 

sanitário foi calculado o índice de população atendida com esgotamento sanitário, por meio da 

fórmula: 

 

𝐼𝑛𝑑𝑝 =  
𝑃𝑜𝑝𝑎𝑡 ∗100%

𝑃𝑜𝑝𝑡
                                                                                             (2) 

 

Onde: 

Indp = Índice de população atendida com esgotamento sanitário (%); 

Popat = População total atendida com esgotamento sanitário (habitante); 

Popt = População residente total (habitante). 

 No que se refere ao índice de coleta de esgoto, este leva em conta o volume de esgoto coletado 

pelo volume de água consumido pelos usuários dos municípios, bem como, índice de tratamento de 

esgoto corresponde ao produto do volume de esgoto tratado pelo somatório do volume de esgoto 

coletado com o volume de esgoto importado. Vale ressaltar que, estes resultados foram transpostos 

diretamente do banco de dados do SNIS.  



 
Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 

 

 

 

XIII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 3 

Com relação às informações de investimentos no setor de esgotamento sanitário nas 

macrorregiões do Brasil, realizou-se a soma em ambos os anos, dos investimentos transcorridos pelos 

prestadores de serviço, prefeitura municipal e governo estadual, a fim de reparar o delineamento 

durante esses dois anos. Por fim, para a tabulação e tratamento estatístico dos dados (média aritmética, 

máximo, mínimo) como também, a geração dos gráficos, fez-se uso do programa Microsoft Office 

Excel, para uma melhor percepção das áreas mais agravantes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  Para um melhor atendimento dos resultados, vale ressaltar que, as informações descritas neste 

trabalho contemplam restritamente os dados coletados no SNIS onde, não abrangem todos os 

municípios de cada macrorregião, pois depende do preenchimento de formulários pelos prestadores 

de serviços de esgotamento sanitário de cada município, o que nem sempre ocorre de forma adequada. 

Nesse segmento, observa-se que o índice de municípios atendidos com esgotamento sanitário 

demonstra, de modo alarmante, que as regiões Norte e Nordeste apresentam índices inferiores a 30% 

em ambos os anos (2012 e 2017), assumindo carência neste setor.   

Todavia, é sabido que houve aumento em quase todas as macrorregiões dos municípios 

atendidos com SES do ano de 2012 para o ano de 2017 com avanço de cerca de 3,7%; exceto a região 

Norte que permaneceu de modo similar durante os dois anos.  Ademais, a macrorregião Sudeste 

denota maiores índices de municípios atendidos com SES, inseridos nos estados do Espírito Santo, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo com cerca de 1.340 municípios atendidos no ano de 2017. 

Com efeito, nota-se que atrelado ao progresso de municípios contemplados com SES, também 

há um acréscimo da população atendida com esgotamento sanitário, conforme visto na Figura 1. 

 

 
Figura 1- Gráfico do percentual de população atendida com esgotamento sanitário por macrorregião brasileira. 

 

Assim sendo, fica claro que o aumento mais relevante do percentual de população atendida 

entre os dois anos ocorreu na região Centro-oeste, com 10,2%. Entretanto, a região Sudeste assinala 

a maior porcentagem de atendimento populacional em ambos os anos. Com isso, infere-se que esta 

região pode apresentar maior infraestrutura de SES frente às demais macrorregiões. 

A Figura 1 revela, ainda, uma evolução da média brasileira do ano de 2012 (42,8%) para o 

ano de 2017 (50%), com acréscimo de aproximadamente 7%. Além disso, observou-se que o 

comportamento das regiões em comparação à média durante os dois anos se deu de modo bastante 

disperso (principalmente nas regiões Norte e Nordeste) indicando desvio padrão de 17,1% no ano de 

2012 e 18,6% em 2017.  

Isto posto, percebe-se que a situação é preocupante, pois, levando em consideração à média 

do ano de 2017, cerca de 50% da população brasileira não tem acesso ao sistema de esgotamento 
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sanitário. Isto desencadeia alguns inconvenientes relacionados à saúde pública, como visto por Paiva 

e Souza (2018), onde constataram que no Brasil, cerca de 57.574 das internações poderiam ter sido 

evitadas em meados do ano de 2013, caso as condições de esgotamento sanitário fossem adequadas. 

Outra vertente muito pertinente do SES, é a coleta dos esgotos, que tem como principal 

finalidade transpor o efluente das residências até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), com o 

suporte de uma série de estruturas. Dessa maneira, o índice de coleta de esgoto nas macrorregiões 

está ilustrado na Figura 2, na qual, demonstra que a região Sudeste possui o maior índice de coleta de 

esgoto em ambos os anos, estando bem acima da média.  

 

 
Figura 2- Índice de coleta de esgoto por macrorregião nos anos de 2012 e 2017. 

 

Em 2012, a média de coleta foi de 37,8% evidenciando um desvio padrão de 15% (quase 

metade da média), expondo índices em algumas regiões bem distantes da média, como é o caso das 

regiões Norte e Nordeste. No ano de 2017, a média foi de 44,7% com desvio padrão 14,8% similar 

ao ano de 2012, embora o desvio tenha continuado na mesma tendência, a média de coleta aumentou, 

indicando que os índices em algumas regiões se tornaram mais uniformes e próximos à média 

nacional.  

De modo geral, as regiões Norte e Nordeste apresentam as menores taxas de coleta nos 

mesmos períodos, demonstrando o déficit expressivo da rede coletora de esgoto, desenvolvendo 

assim, algumas problemáticas relacionadas à poluição de corpos hídricos. 

Apesar de não haver uma meta específica de coleta de esgoto no Plansab, o Brasil está longe 

de coletar 100% do esgoto gerado, visto que em 5 anos houve um aumento de apenas 6,9%, o que dá 

uma projeção, seguindo esse índice de crescimento, de 40 anos para que haja 100% de coleta no país. 

Segundo Tomé (2017), o país teve investido menor que 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 

infraestrutura durante as duas últimas décadas, quando no mínimo seria necessário 4-5% do PIB. 

Com relação ao índice do tratamento de esgoto coletado durante os anos de 2012 e 2017 

(Figura 3), identifica-se um crescimento do índice de quase 4%, saindo de 78,8% em 2012 para 82,7% 

em 2017. Concomitante a isto, houve um aumento também no desvio padrão de 9,4%, em 2012, para 

11,3%, em 2017, sendo explícito que a macrorregião Sudeste é a que mais dista da média do país.  

A macrorregião centro-oeste é a que mais trata o volume de esgoto coletado, embora a região 

Sudeste possua a maior ordem de coleta, não  ordenação de tratamento, exibindo que há discrepâncias, 

entre, as áreas que comportam atendimento dos serviços com coleta e tratamento, outras que se 

limitam apenas com a cobertura de coleta de esgoto, e ainda, aquelas áreas onde o sistema de 

esgotamento sanitário é escasso. Desenvolvendo impasses significativos, uma vez que a região 

apresenta um dos maiores centros urbanos do país, como por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, 

que conforme detectado pela Fundação SOS Mata Atlântica no ano de 2018, cerca de 50% dos rios 
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que vertem o estado, apresentam condições ruins de acordo com o Índice de Qualidade da Água 

(IQA), por eles analisados, acentuando rios contaminados por falta de saneamento ambiental. 

 

 
Figura 3- Índice do tratamento de esgoto durante os anos de 2012 e 2017. 

 

 Em 2012 e 2017, cerca de 41% (11) dos estados brasileiros revelam índices satisfatórios, 

assumindo a taxa de 90 a 100% de esgoto coletado tratado. Dentre eles, vale destacar, o estado de 

Sergipe, inserido na região Nordeste, onde sobressai com o maior percentual (96,4%) de tratamento 

de esgoto coletado desta região. Isto justifica a ocorrência do salto de investimentos para a ampliação 

de coleta e tratamento de esgotos, que segundo Santana (2014), o percentual de atendimento da 

população residente na capital saiu de 29,22% no ano de 2007 para 89,84% no final de 2013. 

Os demais estados brasileiros (59%) detêm taxa de tratamento entre 25% a 90%. Porém, desse 

montante de 59% (16 estados), observou-se que no ano de 2012 aproximadamente 9 estados (33%), 

já apontavam índices próximos ou maiores, entre 64% e 90%, correspondendo a meta brasileira para 

2018 segundo o Plansab. Ainda assim, em 2017, houve um avanço para 44,4% (12 estados), somando 

um total de 85,2% (23 estados) já em acordo com as metas estipuladas no Plansab no tocante ao 

tratamento de esgoto coletado no Brasil. 

Outra questão muito importante do setor abordado, é o cenário dos investimentos no quesito 

de esgotamento sanitário. Para tanto, nota-se que o comportamento do ano de 2012 para 2017 é 

diminuto na maioria das macrorregiões do país (Nordeste, Sudeste e Centro-oeste), em desacordo 

com o Plansab, visto que, uma de suas peculiaridades é impulsionar os investimentos no âmbito do 

saneamento, especialmente, a região Sudeste deverá contar com a maior parcela dos investimentos 

em esgotamento sanitário até 2033, correspondente a 119,9 bilhões de reais, já a região Nordeste 

deverá ser contemplada com 73,7 bilhões, a Sul com 50,0 bilhões, enquanto nas regiões Norte e 

Centro Oeste os investimentos deverão estar em patamares próximos a 30 bilhões de reais, entre 2014 

e 2033. 

Com isto, deduz-se que esse decréscimo de investimentos no setor, pode estar atrelado ao que 

ocorreu no ano de 2015, que de acordo com o Instituto Trata Brasil (2017), os investimentos em 

saneamento caíram de R$ 12,207 bilhões no ano de 2014 para R$ 10,756 bilhões em 2015. 

Concomitantemente, observa-se que do ano de 2012 para 2017, houve uma redução de 9% (R$ 

384.909.194,69) dos investimentos relacionados SES. 

Neste segmento, a região Sul é a que retrata o maior progresso de investimentos do ano de 

2012 para 2017 com cerca de 14% representando R$ 123.697.104,17. Apesar disso, a região Sudeste 

é a que mais investe em esgotamento sanitário no país, retratando cerca de R$ 1.918.240.426,96 em 

2017. Contudo, percebe-se que os sistemas de esgotamento sanitário necessitarão de maiores 

investimentos para alcançar a tão sonhada universalização do saneamento no país. 
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CONCLUSÃO 

Através dos resultados obtidos, conclui-se que houve um avanço no atendimento aos 

municípios e consequentemente à população brasileira com relação ao sistema de esgotamento 

sanitário do ano de 2012 para o ano de 2017. No entanto, torna-se evidente que a cobertura dos 

serviços de esgotamento sanitário é marcadamente desigual entre as regiões brasileiras mesmo após 

a implementação do Plansab, restando disparidade em algumas regiões, principalmente, nas 

macrorregiões Norte e Nordeste do país. 

Observou-se também, que na região Sudeste, apesar de exibir maiores índices de coleta de 

esgoto, apontou cerca de apenas 60% de tratamento do esgoto coletado, demonstrando discrepâncias, 

entre as áreas, que comportam atendimento dos serviços com coleta e tratamento, outras que se 

limitam apenas com a cobertura de coleta de esgoto, e ainda aquelas áreas, onde o sistema de 

esgotamento sanitário é escasso. 

Também, diante do cenário exposto, constatou-se que os recursos diminuíram do ano de 2012 

para o ano de 2017, dificultando uma maior cobertura desse serviço e a universalização do 

saneamento para a população brasileira. Dessa forma, infere-se que investir em saneamento no Brasil 

é correr atrás do tempo perdido, uma vez que não adianta tratar apenas uma parcela mínima do esgoto 

gerado no país, sendo o restante despejado, muitas vezes, in natura nos rios brasileiros, 

comprometendo a qualidade dos mesmos. 
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