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Especial

Todos os requisitos para ofertar 
à população um sistema de 
saneamento básico adequado 
são cumpridos por 85 municípios 
brasileiros, de acordo com o 
Ranking da Universalização 
do Saneamento, divulgado 
pela Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Ambiental 
(Abes)

Mariana Tokarnia/Agência Brasil 

Os municípios foram avaliados quanto à oferta 
de serviços de abastecimento de água, coleta 
e tratamento de esgoto, coleta e destinação 

adequada de resíduos sólidos. 

Em cada uma das cinco categorias, as cidades 
receberam uma nota que vai até 100. Aqueles que 
tiveram um desempenho, com a soma das notas 
acima de 489, ocuparam o topo do ranking e foram 
classificados como municípios Rumo à Universali-
zação. Na outra ponta, na base do ranking, estão 
aqueles que obtiveram nota abaixo de 200 e foram 
classificados como Primeiros Passos para a Univer-
salização. Ao todo, 251 dos municípios avaliados 
ficaram nessa faixa. 

Há mais duas classificações intermediárias, a de 
Empenho para Universalização, com notas entre 
200 e 449,99, que concentra a maioria dos muni-
cípios avaliados, 1.308; e a de Compromisso com 
a Universalização, com 224 municípios que obti-
veram notas entre 450 e 489. “O grande ganho do 
saneamento não está em si próprio, está na redução 
das doenças de veiculação hídrica. Esse é o gran-
de ganho que os governantes têm que entender 
para poder promover mais obras, mais serviços de 
saneamento”, diz o presidente da Abes, Roberval 
Tavares de Souza.  

Ao todo, participaram do estudo 1.868 municípios, 
que são os que possuem os dados necessários para 
serem ranqueados. Os demais 3,7 mil municípios 
brasileiros sequer possuem essas informações. 
Os dados divulgados nesta edição do ranking são 
referentes a 2017. 

Pelo Plano Nacional de Saneamento Básico 
(PNSB), o Brasil tem até 2033 para universalizar 
o saneamento básico. “Saneamento é, dentro dos 
itens da infraestrutura, o item que tem a pior 
classificação. O saneamento não é tratado como 
prioridade na grande maioria dos municípios. Prio-
ridade de Estado é palavra-chave para que a gente 
possa avançar nos indicadores de saneamento do 
país”, disse Souza. 

Impactos 
De acordo com a Abes, a ausência de saneamento 

adequado e a falta de higiene têm impactos negati-
vos significativos à saúde da população. A ausência 
desse serviço é apontada pelo Unicef, como res-

No Brasil, apenas 85 municípios cumprem 
requisitos de saneamento básico

Os municípios foram avaliados quanto à oferta de serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto.

Carolina Gonçalves/ABr

ponsável por aproximadamente 88% das mortes 
por diarreia, segunda maior causa de mortes em 
crianças de até 5 anos. De acordo com a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), 94% dos casos de 
diarreia no mundo são devidos à falta de acesso à 
água de qualidade e ao saneamento precário. 

O ranking mostra que melhorar esse sistema resulta 
também em melhorias na saúde. Da edição 2018 para 
a edição 2019, em todas as 
categorias houve uma me-
lhora nas taxas médias de 
internações pelas chama-
das doenças relacionadas 
ao saneamento ambiental 
inadequado (cólera, febre 
tifóide, infecções intesti-
nais bacteriana, diarreia, 
entre outras). 

As maiores variações 
ocorreram entre os mu-
nicípios de grande porte 
classificados como Pri-
meiros Passos para Uni-
versalização, onde houve 
uma redução de 30,35% 
nas internações; e entre os 
municípios de pequeno e 
médio porte classifi cados como Rumo à Universali-
zação, que registraram uma diminuição de 23,68%.

Planos 
O estudo mostra ainda que entre os municípios 

com pontuações mais altas, é também maior a por-
centagem daqueles que possuem Plano Municipal de 
Saneamento Básico. Na categoria Rumo à Univer-
salização, 69% dos municípios possuem plano. Na 

categoria Primeiros Passos para a Universalização, 
37% têm o documento aprovado. 

Os planos estão previstos na Lei 11.445/2007, que 
estabelece que o titular dos serviços de saneamento 
deverá formular a respectiva política pública de 
saneamento básico, devendo, para tanto, elaborar 
os planos de saneamento básico, que são estudos 
que contemplam o diagnóstico, os objetivos e as 

metas de universalização do saneamento, entre 
outros conteúdos. 

O Decreto 9.254/2017 estabeleceu que, a partir de 
2020, a existência de plano de saneamento básico 
será condição para o acesso aos recursos orçamen-
tários da União ou aos recursos de financiamentos 
geridos ou administrados por órgão ou entidade da 
administração pública federal, quando destinados 
a serviços de saneamento básico.

Ranking 
O Ranking Abes da Universalização do Sanea-

mento é um instrumento de avaliação do setor no 
Brasil. Ele apresenta o percentual da população 
das cidades brasileiras com acesso aos serviços 
de abastecimento de água, coleta de esgoto e de 
resíduos sólidos, além de aferir o quanto de esgoto 
recebe tratamento e se os resíduos sólidos rece-
bem destinação adequada. Desse modo, permite 
identificar o quão próximo os municípios estão da 
universalização do saneamento.

O ranking de 2019 reúne 1.868 municípios, repre-
sentando 68% da população do país e mais de 33% 
dos municípios brasileiros que forneceram ao Sistema 
Nacional de Informações de Saneamento as informa-
ções para o cálculo de cada um dos cinco indicadores 
utilizados no estudo. As 27 capitais brasileiras estão 
presentes no ranking. Das capitais, Curitiba está na 
categoria Rumo à Universalização, 9 capitais na cate-
goria Compromisso com a Universalização, 16 na ca-
tegoria Empenho para a Universalização e Porto Velho 
na categoria Primeiros Passos para a Universalização.
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De acordo com a Abes, a ausência de saneamento adequado e a falta de higiene têm impactos negativos 
signifi cativos à saúde da população.
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