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RESUMO - Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) formam a agenda política internacional, chamada 

de Agenda 2030, que visa direcionar ações políticas focadas em pessoas, no planeta, na prosperidade e na sustentabilidade 

em todos os níveis. Referida agenda foi criada pelas Organizações das Nações Unidas (ONU) em 2015 e é composta por 

17 ODS. A Agenda 2030 estabelece metas a serem alcançadas até o ano de 2030. O ODS 6 intitulada: Água e saneamento 

para todos, direciona esforços à universalização dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotos 

domésticos até 2030. Neste trabalho foram analisados os dados do SNIS, em relação ao alcance das metas 6.1 e 6.2, para 

os 9 municípios integrantes do Grupo Litorâneo 2 (GL2) do estado de Pernambuco, evidenciando a gestão e infraestrutura 

dos serviços, do âmbito local para o federal. A partir da avaliação das informações obtidas no SNIS associadas ao ODS 

6, obteve-se os seguintes resultados: o cenário de escassez hídrica atinge diretamente o abastecimento público e o 

tratamento de esgotos; necessidade de investimentos em infraestrutura hídrica nos 9 municípios que integram a bacia 

GL2, tendo um modelo participativo com toda a população, para que os mesmos possam elaborar os planos de saneamento 
básico e adotar as políticas públicas necessárias ao alcance da universalização de saneamento básico até 2030. 
 
ABSTRACT - The Sustainable Development Goals (SDGs) form the international political agenda, called Agenda 2030, 

which aims to direct political actions focused on people, the planet, prosperity and sustainability at all levels. This agenda 

was created by United Nations (UN) organizations in 2015 and comprises 17 SDGs. The 2030 Agenda establishes goals 

to be achieved by the year 2030. SDG 6 entitled: Water and sanitation for all, directs efforts towards the universalization 

of water supply services and collection and treatment of domestic sewage by 2030. In this work, the SNIS data, in relation 
to the achievement of targets 6.1 and 6.2, for the 9 municipalities that are part of the Litorâneo Group 2 (GL2) of the state 

of Pernambuco, showing the management and infrastructure of services, from the local to the federal level. From the 

evaluation of the information obtained in the SNIS associated with SDG 6, the following results were obtained: the 

scenario of water scarcity directly affects public supply and sewage treatment; need for investments in water infrastructure 

in the 9 municipalities that comprise the GL2 basin, having a participatory model with the entire population, so that they 

can prepare basic sanitation plans and adopt the public policies necessary to achieve universal basic sanitation by 2030. 
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INTRODUÇÃO 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) formam a agenda política internacional, 

chamada de Agenda 2030, que visa direcionar ações políticas focadas em pessoas, no planeta, na 

prosperidade e na sustentabilidade em todos os níveis. Referida agenda foi criada pelas Organizações 

das Nações Unidas (ONU) em 2015 e é composta por 17 ODS. O Brasil está entre uma das nações 

que ratificaram o acordo e que, portanto, devem alinhar suas políticas nacionais de acordo com os 

ODS. A Agenda 2030 estabelece metas a serem alcançadas até o ano de 2030 e os indicadores de 

acompanhamento, com metodologias e características próprias a serem monitoradas por instituições 

competentes em cada país signatário, respeitando sempre a soberania de cada país.  

Embora os ODS tenham sido pensados de forma a atender uniformemente todo o planeta, para 

que os objetivos fossem globalmente aplicáveis e ainda assim promover a sustentabilidade, sabe-se 

que as políticas regionais, estaduais e municipais é que são encarregadas de lidar na prática com o 

desenvolvimento das ações e o alcance das metas. Por isso, é de extrema importância inserir esses 

atores, de escala local, nos processos de tomada de decisão e no arranjo técnico-institucional, de 

forma que seja mais evidente o protagonismo de suas funções para o alcance das metas e a promoção 

do desenvolvimento sustentável (PNUD, 2015). 

O ODS 6 intitulada: Água e saneamento para todos, direciona esforços à universalização dos 

serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotos domésticos até 2030 e se dividem 

em duas metas que preveem até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água para consumo 

humano, segura e acessível para todas e todos e alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados 

e equitativos para todos e todas visando e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção 

para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade. 

A meta 6.1 (sobre abastecimento de água) é acompanhada pelo indicador 6.1.1 e se refere à 

Proporção da população que utiliza serviços de água potável geridos de forma “segura”. No Brasil, o 

Sistema Nacional de Saneamento (SNIS) acompanha esse indicador que são informados pelas 

Companhias de Saneamento de cada Estado, que realiza a coleta de dados relativos a cada município.  

A meta 6.2 é acompanhada pelo indicador 6.2.1, nomeado como “Proporção da população que 

utiliza serviços de esgotamento sanitário geridos de forma segura, incluindo instalações para lavar as 

mãos com água e sabão”. Também medido com o uso de dados do Sistema Nacional de Informações 

Sobre Saneamento (SNIS).  
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Os serviços de saneamento básico são de competência do município, os quais em sua grande 

maioria realiza uma concessão para as companhias de saneamento estaduais. Este exemplo é típico 

em todo Brasil e em Pernambuco, os serviços são cedidos à Companhia Pernambucana de 

Saneamento (COMPESA), que atende todo estado nos serviços de abastecimento e esgotamento 

sanitário.  

Em Pernambuco, o serviço de tratamento e recolhimento de esgotos está sobre uma concessão 

de Parceria Público-Privada (PPP) nos 14 municípios da Região Metropolitana do Recife mais o 

município de Goiana, onde prevê obras de saneamento desde a recuperação de redes, permitindo que 

os esgotos cheguem a estações elevatórias e, destas, às estações de tratamento. O contrato foi assinado 

em 2013 entre a Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA) e a BRK Ambiental e 

objetiva em 35 anos operar e implantar novos sistemas de esgotamento sanitário, atendendo 100% de 

coleta e tratamento, beneficiando 4 milhões de pessoas.  

Dessa forma, a concreta realização das metas perpassa as informações geridas pelas companhias 

de saneamento, e o serviço por elas prestado. Além do mais, o serviço prestado pela companhia tem 

mais credibilidade quanto a qualidade da água fornecida aos usuários. Esse ponto é extremamente 

importante de ser avaliado no indicador e é uma discussão constante na universalização do 

saneamento uma vez que quantidade, o acesso e a qualidade da água não são indissociáveis. 

 

OBJETIVO GERAL 

Neste trabalho será analisado a base de dados do SNIS, que é abastecida de informações pelas 

companhias de saneamento, em relação ao alcance das metas 6.1 (indicador 6.1.1) e 6.2 (indicador 

6.1.2), para os 9 municípios integrantes do Grupo Litorâneo 2 (GL2) do estado de Pernambuco, 

evidenciando a gestão e infraestrutura dos serviços, do âmbito municipal, estadual, regional e federal. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Caracterização da Área de Estudo 
 

O grupo de bacias de pequenos rios litorâneos - GL2, ilustrado na Figura 1, apresenta uma área 

de 1.264,94 km², totalmente inserida no Estado de Pernambuco que corresponde a um percentual de  

1,29%. Essa área abrange 9 municípios, estando Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes  
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totalmente inseridos, Moreno com sua sede no GL2, e Escada, Pombos, Ipojuca, Recife, São 

Lourenço da Mata e Vitória de Santo Antão, parcialmente inseridos. A Figura 1 mostra espacialmente 

os municípios inseridos no GL2. 

 
Figura 1: Localização da bacia do Grupo Litorâneo 2 e municípios integrantes. Fonte: dos Autores. 

 

Análises de Indicadores 

 

Definiu-se para análise o período de 2012 a 2018, contemplando o sistema de avaliação 

composto por um total de dois indicadores, todos na dimensão ambiental. 

Estes indicadores tomaram como base o ODS 6 “água potável e saneamento”, em relação ao 

alcance das metas 6.1 e 6.2 (Quadro 1). 

 

Dimensão Indicadores Nível de aplicação 

Ambiental 
1. Atendimento total de água 

Municipal/Estadual/Regional/Nacional 
2. Tratamento total de esgoto 

 

Quadro 1 – Matriz de indicadores para análise ambiental nos 9 municípios integrantes do Grupo Litorâneo 2 (GL2), no 

período de 2013 a 2018 

 

O trabalho é desenvolvido em duas etapas:  

 • Etapa 1: Coleta e tabulação dos dados do SNIS 2012 - 2018.   

• Etapa 2: Avaliação do ODS 6 metas (6.1 e 6.2) com base na metodologia proposta e nos dados 

obtidos na Etapa 1. 
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Indicador 6.1.1 

 

O SNIS calcula o indicador 6.1.1 para cada ano da seguinte forma: 

Segundo o SNIS, o Indicador de Atendimento Total de Água (IATA), corresponde a razão entre 

a população total atendida com abastecimento de água e a população total do município.  

 

Indicador 6.2.1 

 

O SNIS calcula o indicador 6.2.1 a fórmula considerada é  

Segundo o SNIS, o Indicador de Coleta de Esgoto (ICE) corresponde a razão entre o volume 

de esgoto   coletado pelo   volume   consumido de   água   de cada   município(s) atendidos 

comabastecimento de água. Como todo esgoto coletado nos 9 municípios é tratado 100%, podemos 

dizer que o indicador de coleta de esgoto é igual ao indicador de tratamento de esgoto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para cada município foi classificado os indicadores de “IATA - indicador de atendimento total 

de água” e “ICE - indicador de coleta de esgoto”, ordenando os municípios de maior população 

residente total para os de menor população no ano de 2018 (Quadro 1). 

Municípios 
População residente 

total 

População residente 

urbana 

População residente 

rural 

Recife 1.637.834 1.637.834 0 

Jaboatão dos Guararapes 697.636 682.458 15.178 

Cabo de Santo Agostinho 205.112 185.998 19.114 

Vitória de Santo Antão 137.915 120.359 17.556 

São Lourenço da Mata 112.362 105.681 6.681 

Ipojuca 94.709 70.141 24.568 

Escada 68.448 58.153 10.295 

Moreno 62.263 55.126 7.137 

Pombos 27.033 18.000 9.033 

Quadro 1: População residente total, urbana e rural dos 9 municípios em 2018 

 

Indicador 6.1.1 Abastecimento de Água 

 

O Quadro 2, mostra o desempenho do IATA nos 9 municípios que compões a GL2, no período 

de 2012 a 2018, apresentou uma evolução nos seus índices, destacam-se os municípios de Recife, 

Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e, indiretamente, as cidades de São Lourenço da 

Mata devido ao incremento de 50% da produção de água da RMR, onde foram beneficiadas cerca de 

3 milhões de pessoas, bem como o polo industrial dos municípios.  
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(%) INDICADOR DE ATENDIMENTO TOTAL DE ÁGUA  

Município\Período 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Diferença 

(2018-2012) 

Recife 84 83 83 85 84 86 88 4 

Jaboatão dos Guararapes 55 54 73 74 74 76 79 24 

Cabo de Santo Agostinho 82 81 83 83 79 85 87 5 

Vitória de Santo Antão 73 73 72 74 76 79 79 6 

São Lourenço da Mata 63 63 67 67 71 73 76 13 

Ipojuca 52 54 58 58 58 62 63 11 

Escada 68 67 70 74 76 75 80 12 

Moreno 75 78 79 78 81 80 81 6 

Pombos 66 66 71 74 77 80 81 15 

Quadro 2: Evolução do indicador 6.1.1.com as informações dos 9 municípios provenientes do SNIS. 

 

Observa-se que apenas no município de Cabo Santo Agostinho houve um decaimento do IATA 

no ano de 2016 de 4%, devido à crise hídrica que se iniciou em 2012, diminuindo a capacidade de 

armazenamento dos mananciais.  

Apesar do baixo desempenho do IATA em todos os municípios, o aumento crescente rumo ao 

alcance da meta foi constante e percebe-se um incremento no atendimento e interesse pela 

universalização da água.  

O Gráfico 1, mostra a comparação em % dos resultados do indicador 6.1.1 nos 9 municípios da 

bacia GL2, no ano de 2018, com a média nacional, regional e estadual.  

 

Gráfico 1: Comparativo do indicador 6.1.1 dos 9 municípios com Pernambuco e Brasil provenientes do SNIS. 
 

São quase 35 milhões de brasileiros sem o acesso a este serviço básico, destes, 14,3% das 

crianças e dos adolescentes não têm acesso à água, (SNIS, UNICEF, 2018). 

No Gráfico 1, observa-se que os municípios com melhor desempenho foram Recife e Cabo de 

Santo Agostinho, pois estão acima da média Nacional, Nordeste e de Pernambuco. Os municípios de 

Moreno e Pombos estão abaixo da média Nacional, mas estão acima da média do Nordeste e igual a  
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média de Pernambuco. Observa-se também que os municípios de Escada, Vitória de Santo Antão, 

Jaboatão dos Guararapes e São Lourenço da Mata estão abaixo das médias Nacional e do estado de 

Pernambuco, ficando acima da média da região Nordeste. O município de Ipojuca que tem uma 

grande importância econômica para o estado de Pernambuco está abaixo das médias nacional, 

regional e estadual. 

 

Indicador 6.2.1 Esgotamento Sanitário 

O Quadro 3, mostra o desempenho do ITTE nos 9 municípios que compões a GL2, no período 

de 2012 a 2018, exceto os municípios de Escada e Pombos, todos os outros apresentaram uma 

pequena evolução nos seus índices. Essa evolução é consequência da Parceria Público Privada (PPP), 

onde a empresa estadual tem mantido investimentos constantes neste período analisado. Em parceria 

com a empresa estadual no projeto de esgotamento sanitário nos 14 municípios da Região 

Metropolitana do Recife mais o município de Goiana, o contrato de PPP prevê investimentos privados 

de R$ 2,95 bilhões, dos quais R$ 682,37 foram materializados até dezembro de 2018.  

 

(%) INDICADOR DE TRATAMENTO TOTAL DE ESGOTO 

Município\Período 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Diferença 

(2018-2012) 

Recife 37 36 39 40 42 43 44 7 

Jaboatão dos Guararapes 7 7 7 7 19 19 19 12 

Cabo de Santo Agostinho 9 11 11 12 11 11 11 2 

Vitória de Santo Antão 25 26 28 28 28 30 30 5 

São Lourenço da Mata 8 8 9 10 10 10 15 7 

Ipojuca 0 11 11 12 14 14 15 15 

Escada 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moreno 21 24 25 30 30 30 30 9 

Pombos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quadro 3: Evolução do indicador 6.1.2.com as informações dos 9 municípios provenientes do SNIS. 
 

Apesar do baixo desempenho do ITTE em todos os municípios, o aumento crescente rumo ao 

alcance da meta foi constante e percebe-se um incremento no atendimento e interesse pela 

universalização do tratamento de esgotamento sanitário.  

 

 

 

 

 



   

 

XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

 

8 

 

 

 

 

O Gráfico 2, mostra a comparação dos resultados em % do indicador 6.1.2 nos 9 municípios da 

bacia GL2, no ano de 2018, com a média nacional, regional e estadual.  

 

 
 

Gráfico 2: Comparativo do indicador 6.1.2 dos 9 municípios com Pernambuco e Brasil provenientes do SNIS. 

 

Cerca de 46% do brasileiros tem acesso a tratamento de esgoto e 100 milhões ainda convivem 

com a falta de saneamento básico. Dentre milhões de brasileiros sem saneamento, 13 milhões são 

crianças e adolescentes e 3,1% das crianças não tem sanitário em casa (SNIS, UNICEF, 2018). 

No Gráfico 2, observa-se que todos os 9 municípios ficaram abaixo das médias nacional (46%). 

Exceto Recife, os demais municípios ficaram abaixo das médias da região nordeste (36%) e de 

Pernambuco (31%). Os municípios com piores resultados foram Escada e Pombos com (0%) em 

atendimento ao indicador ITTE. 

Observa-se que, exceto os municípios de Vitória de Santo Antão, Escada e Pombos que estão 

localizados na zona da Mata Sul, os outros 6 municípios, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de 

Santo Agostinho, São Lourenço da Mata, Ipojuca e Moreno que foram beneficiados com a PPP 

tiveram evolução no indicador de atendimento total de tratamento de esgoto (ITTE). 

  

CONCLUSÃO  

 O estudo em questão objetivou analisar o desempenho sustentável das metas 6.1 e 6.2 do ODS 

6 a partir de dois indicadores de desempenhos (IATA - indicador de atendimento total de água e ITTE 

– indicador de tratamento total de esgoto) disponibilizados na plataforma do SNIS. A partir da 

avaliação das informações obtidas no SNIS associadas ao ODS 6, tem-se as seguintes considerações: 
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 O constante cenário de escassez hídrica atinge diretamente o abastecimento público e o 

tratamento de esgotos; 

 Fica clara a desigualdade social, econômica e ambiental, quando visto a distância entre 

o atendimento as demandas da esfera nacional para a local; 

 A maior parte da população vive em grandes centros urbanos, onde os atendimentos são 

priorizados e obtêm-se maiores recursos financeiros gerando uma considerável 

desigualdade dos serviços entre os municípios; 

 Como o serviço de saneamento básico é pouco lucrativo, os municípios superavitários 

(regiões metropolitanas e cidades com muitos habitantes) compensam financeiramente 

aqueles deficitários, isto compromete a receita dos municípios maiores; 

 A falta de investimentos em saneamento básico ainda é o principal problema a ser 

enfrentado e que parcerias público-privadas são muito bem-vindas e têm atuado de uma 

forma muito positiva por contribuir para a melhoria da qualidade de vida das cidades; 

 Necessidade de investimentos em infraestrutura hídrica nos 9 municípios que integram 

a bacia GL2, tendo um modelo participativo com toda a população, para que os mesmos 

possam elaborar os planos de saneamento básico e adotar as políticas públicas 

necessárias ao alcance da universalização de saneamento básico até 2030. 

 

Observa-se que todos os municípios possuem indicadores muitos distantes das metas de 

universalização da água e tratamento de esgoto, sendo a importante construção de agendas municipais 

para que estas fomentem o desenvolvimento de programas e parcerias com vistas a atender a 

população quanto ao abastecimento humano e coleta e tratamento adequado dos esgotos, para que 

possa estar assegurada a disponibilidade de água potável além da qualidade de vida da população e a 

qualidade das águas dos mananciais. 
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