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TRATA BRASIL CHAMA ATENÇÃO PARA A CONTINUIDADE DO S ISTEMA NACIONAL DE   
INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO

(JO RIBEIRO)

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) do Ministério das Cidades reúne informações sobre a 
cobertura dos serviços de saneamento no País

O presidente do Instituto Trata Brasil, Raul Pinho, se reúne hoje (7/10), com o coordenador do Programa de 
Modernização do Setor de Saneamento - PMSS do Ministério das Cidades, Ernani Ciríaco de Miranda e com o 
Secretário Nacional de Saneamento, Leodegar Tiscoski, para cobrar a manutenção e a continuidade do SNIS (Sistema 
Nacional de Informação sobre Saneamento), base de dados do Ministério das Cidades que reúne informações sobre a 
cobertura dos serviços de saneamento no País. O encontro acontece no Ministério das Cidades. 

O SNIS é a única base de dados oficial do Brasil, divulgada pelo Ministério das Cidades, sobre os índices de cobertura 
de água e de esgoto, que permite à sociedade exercer o controle social e acompanhar a evolução, a eficiência e a 
qualidade dos serviços prestados. Em maio deste ano, o Instituto Trata Brasil, desenvolveu estudo sobre os avanços do 
setor com base na série histórica de cinco anos do SNIS e revelou as melhores e as piores cidades brasileiras no 
saneamento. Foram observadas cidades com mais de 300 mil habitantes.

O estudo mostrou que entre os anos de 2003 e 2007 houve um avanço de 14% no atendimento de esgoto nas cidades 
observadas e de 5% no tratamento. Ainda assim são despejados no meio ambiente todos os dias 5,4 bilhões de litros de 
esgoto sem tratamento algum, gerados nessas localidades, contaminando solo, rios, mananciais e praias do País, com 
impactos diretos à saúde da população. O primeiro passo do levantamento, iniciado em 2003, foi detectar o nível de 
cobertura de água e o volume de esgoto gerado pela população em cada uma dessas cidades. Depois dessa análise, 
foram avaliados indicadores relacionados à oferta dos serviços, à eficiência dos operadores - municipais, estaduais e 
privados -, a política tarifária praticada e os investimentos feitos no período. Para cada indicador, o estudo estabeleceu 
um ranking, ano a ano, de evolução dos serviços nessas 79 localidades.

Tanto entre as dez cidades brasileiras que apresentam os melhores indicadores quanto entre as piores, estão operadores 
municipais, estaduais e privados. "Com esse quadro, podemos concluir que não é o modelo de gestão que determina a 
prestação eficiente, pois existem bons e maus operadores nas três situações observadas.O que faz a diferença é a 
prioridade política e a importância que tanto os gestores públicos quanto a própria população dedica ao saneamento 
cobrando uma prestação de serviços eficiente e de qualidade, afirma Pinho.

            

O ranking mostra que no conjunto dos indicadores avaliados, estão entre as melhores cidades do País: Franca (SP), 
primeira colocada, com operação estadual e população de 319 mil de habitantes, Uberlândia (MG), em segundo, com 
operação municipal e população de 608 mil de habitantes, Sorocaba (SP), em terceiro, também com operação municipal 
e população de 559 mil de habitantes, Santos, litoral paulista, em quarta posição, com operação estadual e população de 
418 mil de pessoas, Jundiaí (SP), em quinta no ranking, com operação municipal e população de 342 mi de habitantes, 
Niterói (RJ), em sexta posição, com operação privada e população de 474 mil de pessoas, Maringá (PR), com operação 
estadual e população de 325 mil pessoas, Santo André (SP), com operação municipal e uma população de cerca de 667 
mil pessoas, seguida de Mogi das Cruzes (SP) com população de 362 mil de pessoas e operação municipal e Piracicaba 
(SP), com aproximadamente 358 mil habitantes e também com operação municipal na prestação dos serviços. Entre as 
melhores cidades estão três com operações estaduais, seis com operações municipais e uma com operação privada.

Para se ter uma idéia do que fez com que essas cidades ocupassem os primeiros lugares no ranking, todas realizaram 
investimentos contínuos nos serviços de coleta e de tratamento de esgoto, no período avaliado. A cidade de Uberlândia é
um dos exemplos: em 2003 foi a 51ª colocada - penalizada pelo fato de não ter fornecido as informações para o SNIS - 



tendo saltado para a segunda posição em 2007 como resultado da adoção de uma política contínua de investimentos 
anuais da ordem de 50% do caixa gerado pela operação do sistema. O mesmo aconteceu com Franca, que ocupava a 25ª 
posição, em 2003, e investiu 203% no primeiro ano da série, mantendo regularidade de investimentos da ordem de 115%
em 2004, 335% em 2005, 334% em 2006 e 290% em 2007. 

Sobre o Instituto Trata Brasil 

O Instituto Trata Brasil é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), iniciativa de 
responsabilidade socioambiental que visa a mobilização dos diversos segmentos da sociedade para garantir a 
universalização do saneamento no País. Para isso, tem como proposta informar e sensibilizar a população sobre a 
importância e o direito de acesso à coleta e ao tratamento de esgoto e mobilizá-la a participar das decisões de 
planejamento em seu bairro e sua cidade; cobrar do poder público recursos para a universalização do saneamento; apoiar
ações de melhoria da gestão em saneamento nos âmbitos municipal, estadual e federal; estimular a elaboração de 
projetos de saneamento e oferecer aos municípios consultoria para o desenvolvimento desses projetos, e incentivar o 
acompanhamento da liberação e da aplicação de recursos para obras. 

Hoje, o Instituto conta com o apoio das empresas Amanco, Braskem, Solvay Indupa, Tigre, CAB Ambiental, da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), da Pastoral da Criança, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 
(ABES), da Associação Brasileira de Municípios (ABM), da Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais
(Aesbe), da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon), 
Medley e Instituto Coca-Cola. Visite o site www.tratabrasil.org.br


