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RESUMO
Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, no Brasil, passaram por grandes mudanças
desde o período colonial, até o momento atual, após a edição da Lei 11.445/2007 (LNSB). Objetiva-se no
presente artigo realizar uma avaliação da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento
sanitário dos 86 municípios inseridos na bacia higrográfica do rio Paraguaçu. Para tal, utilizou-se de dados
disponíveis no SNIS - Série Histórica. Analisou-se os indicadores IN055, IN056 e IN046, referentes ao ano de
2013. Quanto aos serviços de abastecimento de água, dos 85 municípios analisados, apenas 4 são
universalizados, possuindo índice de atendimento igual a 100%, sendo estes Mucugê, Salinas da Margarida,
Saubara e Serrolândia, porém, a média para a bacia ainda é baixa em relação às médias nacionais e regionais.
Ao se tratar dos serviços de esgotamento sanitário a situação é precária, onde a maioria dos municípios não
apresenta dados referentes aos índices de coleta e tratamento de esgoto, considerando assim que tais
municípios não realizam coleta e nem tratamento dos esgotos produzidos. Os dados apresentados demonstram
que a realidade encontrada nos municípios inseridos na bacia hidrográfica do rio Paraguaçu é bem distante da
realidade objetivada na LNSB quanto a universalização dos serviços.
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INTRODUÇÃO
Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, no Brasil, passaram por grandes mudanças
desde o período colonial, onde as ações resumiam-se a soluções individuais, até o momento em que o Estado
começou a se organizar e discutir uma política nacional que regulasse a prestação de tais serviços. O Estado
sempre empregou esforços para assegurar o atendimento dos serviços de abastecimento de água e esgotamento
sanitário à população brasileira, seja através da concessão dos serviços a empresas estrangeiras ou através da
criação das companhias estaduais e entendia que a falta destes refletia diretamente na saúde da população.
Porém, apesar dos esforços empregados, o saneamento nunca alcançou níveis completamente satisfatórios,
principalmente quando se trata dos serviços esgotamento sanitário.
O Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) foi instituído em 1971, tendo como principal objetivo financiar
e melhorar a situação do saneamento em todo o país. Era gerenciado pelo Banco Nacional de Habitação
(BNH), e além da utilização de recursos próprios, foi autorizado a utilizar, no financiamento dos serviços de
saneamento, os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Com a extinção do BNH em
1986 e a crise econômica em que o país se encontrava na década de 80, o PLANASA acabou sendo extinto.
Após a extinção do PLANASA foram criados projetos de lei que tinham como intuito a criação de uma política
que gerisse o setor de saneamento, porém esses projetos foram vetados. Após um longo período sem um marco
legal que definisse as diretrizes dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Brasil, em 5
de janeiro de 2007, foi sancionada a Lei Federal n° 11.445, conhecida como a Lei Nacional do Saneamento
Básico – LNSB.
A LNSB estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, atribuindo a titularidade dos serviços aos
municípios, onde a prestação pode ser de forma direta ou indireta, (autarquias, empresas públicas, companhias
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estaduais) por meio de contratos de concessão. A lei 11.445/2007 define ainda uma série de princípios
fundamentais, dentre os quais destaca-se a universalização do acesso.
Os serviços de saneamento são considerados universalizados quando for garantido o atendimento, no mínimo,
das necessidades básicas vitais, sanitárias e higiênicas, de todas as pessoas, em todos os domicílios, locais de
trabalho e de convivência social (CNM, 2009). Para que se atinja a universalização, deve-se ocorrer a
ampliação progressiva dos serviços, por meio de investimentos através de recursos municipais ou federais.
Em seu artigo 9°, a LNSB institui que o titular dos serviços deva formular sua respectiva política pública de
saneamento, através da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB. Sem a elaboração do
PMSB a prefeitura não poderá receber recursos federais para projetos de saneamento básico. Portanto o PMSB
torna-se indispensável para que se alcance a universalização dos serviços de abastecimento água e esgotamento
sanitário.
O plano de saneamento deve apresentar o conteúdo mínimo disposto no artigo 19° da LNSB, devendo
estabelecer objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a universalização, admitindo soluções
graduais e progressivas e atentando-se quanto a compatibilidade deste com os demais planos setoriais,
inclusive com os planos das bacias hidrográficas nas quais estão inseridos (CNM, 2009).
Diante do panorama exposto sobre o saneamento no Brasil, especificamente sobre os serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, e diante do que preconiza a Lei 11.445/2007, torna-se
importante avaliar o cenário atual de tais serviços nos municípios brasileiros e a situação em que se encontram
quanto a busca pela universalização.
OBJETIVO
Objetiva-se, no presente artigo, realizar uma avaliação da prestação dos serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário dos 86 municípios inseridos na bacia higrográfica do rio Paraguaçu, a fim de se
conhecer a realidade desta bacia e os esforços necessários para que se alcance a universalização do acesso a
estes serviços.
METODOLOGIA
Para avaliação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário dos municípios inseridos na
bacia higrográfica do rio Paraguaçu utilizou-se de dados disponíveis na série histórica do Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento – SNIS. O SNIS - Série Histórica é um programa via web, que permite
consultar as informações e os indicadores do SNIS, desde os primeiros anos de coleta até o atual. Esta é,
atualmente, a base de dados mais completa sobre o setor no Brasil.
O Governo Federal administra o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS no âmbito da
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) do Ministério das Cidades (MCID). A base de dados
reúne informações de prestadores estaduais, regionais e municipais de serviços de acesso à água, coleta e
tratamento de esgoto, além de resíduos sólidos.
Neste artigo analisou-se apenas os indicadores IN055 (índice de atendimento total de água), IN056 (índice de
atendimento total de esgoto referido aos municípios atendidos com água) e IN046 (índice de esgoto tratado
referido à água consumida), referentes ao ano de 2013. Os percentuais referentes aos três indices anteriormente
especificados, coletados para cada um dos 86 municípios, foram tabelados de modo a obter-se uma melhor
compreensão dos resultados para posterior análise.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As informações do SNIS são coletadas anualmente, a partir de resposta voluntária de questionários por parte
das prestadoras de saneamento brasileiras ou de órgãos municipais encarregados da gestão dos serviços. Desta
forma, muitas vezes os dados apresentam-se inconsistentes ou até mesmo são inexistentes. Para os 86
municípios inseridos na bacia hidrográfica do rio Paraguaçu apenas o município de Piatã não forneceu
informações para o ano de referência, 2013, sendo assim eliminado do estudo, passando este a analisar 85
municípios.
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Este indicador reflete o atendimento de água nos municípios em estudo, indicando que porcentagem da
população é atendida por serviços de abastecimento de água. A Tabela 1, abaixo, apresenta alguns dados que
refletem, para este indicador, a situação dos municípios inseridos na bacia hidrográfica do rio Paraguaçu:
Tabela 1: Estatísticas da bacia hidrográfica do rio Paraguaçu referentes ao IN055.
Máximo
Média
Mínimo
Desvio
Mediana

100,00%
69,11%
21,25%
17,67%
71,19%

A média dos municípios em análise é inferior às médias brasileira e nordestina, que, segundo o SNIS (2013),
são de 82,50% e 72,10%, respectivamente. A Tabela 2, abaixo, contempla os cinco melhores e os cinco piores
municípios em relação ao IN055:
Tabela 2: Os 5 melhores e os 5 piores municípios da bacia hidrográfica do rio Paraguaçu-IN055.
Colocação
1
2
3
4
5
81
82
83
84
85

Município
Mucugê
Salinas da Margarida
Saubara
Serrolândia
Itatim
Souto Soares
Boninal
Cabaceiras do Paraguaçu
Iraquara
Ibicoara

IN055 (%)
100
100
100
100
95,66
39,43
36,54
35,02
30,05
21,25

Dos 85 municípios analisados, apenas 4 possuem índice de atendimento igual a 100%, sendo estes Mucugê,
Salinas da Margarida, Saubara e Serrolândia. O município que apresentou menor índice de atendimento de
água foi Ibicoara, com apenas 21,25%. Tantos os melhores quanto os piores municípios acima apresentados
possuem como prestador do serviço de abastecimento de água a Empresa Baiana de Águas e Saneamento –
EMBASA.
A Figura 1 apresenta, para o indicador em análise, como estão divididos os municípios inseridos na bacia
hidrográfica do rio Paraguaçu por faixas de atendimento, onde é possível observar que a maioria dos
municípios possuem índice de atendimento de água entre 60,1% e 80%:
Figura 1: Distribuição dos municípios por faixa de atendimento para o IN055.
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IN056 - índice de atendimento total de esgoto referido aos municípios atendidos com água

Para se mensurar a coleta de esgoto em cada município inserido na bacia hidrográfica do rio Paraguaçu fez-se
uso deste indicador. Esse indicador representa a porcentagem da população do município que tem seu esgoto
coletado. A Tabela 3, a seguir, apresenta a situação dos municípios inseridos na bacia hidrográfica do rio
Paraguaçu quanto ao indicador IN056:
Tabela 3: Estatísticas da bacia hidrográfica do rio Paraguaçu referentes ao IN056.
Máximo
Média
Mínimo
Desvio
Mediana

61,19%
23,53%
1,82%
18,17%
23,79%

Ao se tratar de coleta de esgoto, a situação apresenta-se mais crítica em relação aos índices de abastecimento
de água. Para este indicador a média brasileira é 48,6% e a média da Região Nordeste é 22,1% (SNIS, 2013).
Percebe-se que a média dos municípios em estudo é cerca de duas vezes menor que a média brasileira, porém
ligeiramente superior que a média do Nordeste. Na Tabela 4, abaixo, observa-se os cinco melhores municípios
em relação ao IN056:
Tabela 4: Os 5 melhores municípios da bacia hidrográfica do rio Paraguaçu-IN056.
Colocação
Município
IN056 (%)
1
Macajuba
61,19%
2
São Félix
58,72%
3
Piritiba
49,06%
4
Feira de Santana
49,00%
5
Lençóis
44,66%
Observa-se que os municípios listados na Tabela 4 apresentaram índices de coleta de esgoto superiores a média
brasileira. Nota-se ainda que os 1° e 3° colocados, tem seus serviços de esgoto prestados por serviço autônomo
de água e esgosto e os demais tem seus serviços prestados pela EMBASA. Para este índice 57 municípios não
apresentaram dados, compreendo-se aqui que estes não realizam coleta de esgoto, sendo, desta forma, inviável
listar os piores em relação a coleta de esgoto.
A Figura 2 apresenta, para o indicador em análise, como estão divididos os municípios inseridos na bacia
hidrográfica do rio Paraguaçu por faixas de atendimento, onde nota-se que 71 municípios, que representa cerca
de 83,5% dos municípios em estudo, possuem índice de coleta de esgoto menor ou igual a 20%.
Figura 2: Distribuição dos municípios por faixa de atendimento para o IN056.
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O indicador IN046 apresenta, em relação à água consumida em cada município, qual a porcentagem do esgoto
que recebe tratamento. Em alguns dos municípios analisados este índice apresentava-se superior ao índice de
coleta (IN056), desta forma, para este indicador, fez-se necessário a seguinte correção: admitindo-se que a
porcentagem de tratamento de esgoto não possa ser maior que a porcentagem de esgoto coletado, nos casos em
que o índice de tratamento foi maior que o índice de coleta, limitou-se o valor deste índice ao de coleta.
A Tabela 5, em seguida, apresenta a estatística dos municípios inseridos na bacia hidrográfica do rio
Paraguaçu quanto ao indicador IN046:
Tabela 5: Estatísticas da bacia hidrográfica do rio Paraguaçu referentes ao IN046.
Máximo
Média
Mínimo
Desvio
Mediana

58,72%
12,81%
0,00%
17,53%
2,72%

Se a situação do índice de coleta já apresentava-se crítica, a do índice de tratamento apresenta-se ainda mais
precária. Em relação a este indicador, a média do Brasil é 39% e a do Nordeste 28,8% (SNIS 2013). A média
dos municípios estudados foi de 12,81%, sendo muito inferior as médias brasileira e nordestina. Na tabela 6,
abaixo, estão listados os cinco melhores municípios em relação ao IN046:
Tabela 6: Os 5 melhores municípios da bacia hidrográfica do rio Paraguaçu-IN046.
Colocação
Município
IN046 (%)
1
São Félix
58,72%
2
Feira de Santana
49,00%
3
Lençóis
44,66%
4
Mucugê
39,64%
5
Palmeiras
34,24%
Observa-se da Tabela 6 que os quatro primeiro colocados estão acima da média do Brasil e do Nordeste e
apenas o município de Palmeiras encontra-se abaixo da média brasileira. Destes municípios apenas Mucugê
tem seus serviços de esgoto prestados através de serviço autônomo de água e esgosto, os demais tem seus
serviços prestados pela EMBASA. Assim como para o índice referente a coleta de esgoto, para este índice 57
municípios não apresentaram dados, também compreendo-se aqui que estes não realizam tratamento de esgoto,
e 7 municípios que apresentaram dados para o índice de coleta, declararam que não tratam nenhum percentual
do esgoto coletado, sendo, mais uma vez, inviável listar os piores em relação a este índice.
A Figura 3 exibe, para o IN046, como estão divididos os municípios inseridos na bacia hidrográfica do rio
Paraguaçu por faixas de atendimento, onde nota-se que 77 municípios, encontram-se na faixa de coleta de
esgoto menor ou igual a 20%.
Figura 3: Distribuição dos municípios por faixa de atendimento para o IN046.
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CONCLUSÃO
Os dados apresentados demonstram que a realidade encontrada nos municípios inseridos na bacia hidrográfica
do rio Paraguaçu é bem distante da realidade objetivada na LNSB quanto a universalização dos serviços.
Mesmo quando se trata de abastecimento de água, onde os índices de atendimento são muito maiores que os de
esgotamento sanitário, a maioria do municípios encontra-se abaixo dos 80%, como por exemplo o município
de Conceição do Coité, que apresenta um índice de atendimento de 76,73%, deixando de abastecer 14.436,7
pessoas com água de qualidade e com quantidade suficiente para atender suas necessidades básicas.
Os índices de esgotamento sanitário encontrados para os municípios inseridos na bacia hidrográfica do rio
Paraguaçu representam a realidade da maioria dos municípios brasileiros, apresentando índices de atendimento
muito baixos, inferiores a 20%. A bacia hidrográfica do rio Paraguaçu é uma bacia estratégica para o estado da
Bahia, sendo responsável por mais de 60% da água que abastece Salvador e Região Metropolitana. Assim, o
gerenciamento e o monitoramento da qualidade de suas águas, uma vez que índices tão baixos de esgotamento
sanitário incidem diretamente na qualidade da água do manancial , devem ser realizados de forma constante e
eficaz.
Os municípios de São Félix, Feira de Santana e Lençóis estiveram entre os melhores nos dois indicadores de
esgotamento sanitário. O município de Macajuba, apesar de ser o primeiro colocado quanto ao índice de
coleta, não apresenta dados quanto ao índice de tratamento, indicando não realizar o tratamento do esgoto
coletado.
Para que se cumpra um dos princípios fundamentais instituídos pela Lei n° 11.445/2007, a universalização, os
municípios inseridos na bacia hidrográfica do rio Paraguaçu tem ainda um longo caminho a percorrer,
principiando-se pela elaboração do PMSB, para aqueles municípios que não o tiverem, a fim de se obter
recursos federais e investí-los na ampliação e na adequação dos serviços de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário, promovendo a qualidade de vida da população e minimizando os custos dispensados
com doenças de veiculação hídrica.
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