SNIS

1 Introdução

1

INTRODUÇÃO

1.1

A importância dos dados do Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento (SNIS) como principal fonte de informação sobre o setor
saneamento vem sendo demonstrada, a cada ano, pelo uso que tem sido
feito por diferentes agentes envolvidos com a prestação dos serviços de
água e esgotos e suas organizações corporativas, além dos órgãos de
governo, agentes financeiros e instituições de ensino e pesquisa.

Nesta edição de 2019, o Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos apresenta
um texto analítico da base de dados atualizada do SNIS. As Tabelas de Informações e
Indicadores não compõem o documento, de maneira que devem ser acessadas no
seguinte endereço da internet: www.snis.gov.br/glossarios. O presente documento
corresponde à vigésima quinta edição de uma série atualizada anualmente e
ininterruptamente, desde o ano de 1995.
Dentre os objetivos do SNIS destacam-se: (i) planejamento e execução de
políticas públicas; (ii) orientação da aplicação de recursos; (iii) conhecimento e avaliação
do setor saneamento; (iv) avaliação de desempenho dos serviços; (v) aperfeiçoamento
da gestão; (vi) orientação de atividades regulatórias e de fiscalização; e (vii) exercício do
controle social. Além disso, a consolidação do SNIS, desde 1995, permite a utilização dos
seus indicadores como referência para comparação e como guia para medição de
desempenho da prestação de serviços.
O texto apresenta análises de alguns aspectos importantes da prestação dos
serviços, feitas a partir das informações e dos indicadores que compõem a base de dados
do SNIS. Tais análises correspondem a um esforço de avaliação dos serviços de água e
esgotos no Brasil, sem a pretensão de esgotar a ampla possibilidade de análises que o
conjunto de dados do Sistema permite, sobretudo considerando a série histórica de
vinte e cinco anos consecutivos.
Além desta introdução, o texto do Diagnóstico traz o Capítulo 2 em que são
apresentados aspectos metodológicos do SNIS, desde a coleta dos dados e o cálculo dos
indicadores até às formas de divulgação dos resultados. Em seguida, o Capítulo 3
apresenta a identificação da amostra de 2019, com as características principais em termos
qualitativos e quantitativos, tanto para formulários completos quanto para simplificados.
No Capítulo 4 são destacadas informações relacionadas à população total
atendida, ligações totais, economias residenciais ativas e volumes (separadamente para
abastecimento

de

água

e

esgotamento

sanitário),

que

permitem

caracterizar

globalmente os sistemas de água e esgotos no Brasil. Ainda nesse capítulo há um maior
detalhamento da densidade de economias de água por ligação e das extensões da rede
de água e esgoto, por ligação.
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Na sequência, o Capítulo 5 faz uma discussão sobre os sistemas de medição,
com o detalhamento dos índices de macromedição e de hidrometração. No Capítulo 6,
são vistos os resultados dos índices de atendimento segundo o País e suas macrorregiões
geográficas, assim como pela abrangência dos prestadores de serviço, com análises
quantitativas e mapas que permitem a visualização do atendimento nos estados e nos
municípios brasileiros.
No Capítulo 7 constam análises sobre o consumo médio per capita de água dos
prestadores de serviço, que se complementam com as avaliações seguintes, feitas no
Capítulo 8, sobre perdas de água na distribuição. Em ambos os capítulos são apresentados
parâmetros de referência importantes para itens como projeções de demanda e controle
operacional, dentre outros.
O Capítulo 9 aborda uma discussão acerca do consumo de energia elétrica em
sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.
Outro importante aspecto da prestação dos serviços é visto no Capítulo 10,
referente aos investimentos realizados, que correspondem no SNIS a montantes
efetivamente executados no ano de referência. A análise é feita segundo a origem e o
destino da aplicação e também de acordo com o contratante da obra. A análise inclui
ainda o Capítulo 11, com dados financeiros selecionados, em que são feitas avaliações da
receita operacional total, da arrecadação total, da despesa total, da despesa de
exploração e do índice de suficiência de caixa dos prestadores de serviços.
O Capítulo 12 traz uma análise das tarifas e das despesas médias, com suas
respectivas variações, e o Capítulo 13 conta com comentários sobre os dados de balanço
contábil dos prestadores de serviço de abrangência regional. Os capítulos 10 a 13
permitem uma boa visão da situação financeira dos serviços de água e esgotos no Brasil.
Em seguida, o Capítulo 14 apresenta uma análise da geração de empregos e
produtividade de pessoal, com o cálculo da quantidade total de trabalhadores envolvidos
com a prestação dos serviços de saneamento e da quantidade de empregos diretos,
indiretos e de efeito renda gerados pelos investimentos realizados no setor.
Já o Capítulo 15 aborda uma breve síntese dos dados sobre a qualidade dos
serviços prestados, considerando as paralisações e intermitências nos sistemas de água,
extravasamentos nos sistemas de esgotos, qualidade da água distribuída e reclamações e
serviços executados. Por fim, o Capítulo 16 reúne uma avaliação da evolução global
do setor saneamento de 2009 a 2019, feita a partir de uma matriz de indicadores
selecionados do SNIS.
O Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos também conta com um conjunto
de anexos que visa complementar e detalhar alguns aspectos relacionados ao texto
principal. O Anexo A traz o glossário com a definição detalhada de todas as informações
contidas no Diagnóstico 2019 do SNIS. Já o Anexo B tem a descrição da relação de
indicadores, inclusive com a equação de cálculo e a unidade de medida. Por sua vez, o
Anexo C contém a descrição do SNIS, com um histórico do sistema, detalhes da sua
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concepção, características dos dados e evolução da amostra. Por fim, o Anexo D
descreve a metodologia do SNIS, com a tipologia dos prestadores de serviço
(abrangência, natureza jurídica e tipo de serviço) e informações sobre coleta, tratamento
e divulgação dos dados.
As Tabelas de dados, disponibilizadas no site do SNIS, contêm todas as
informações fornecidas pelos prestadores de serviços de saneamento, assim como todos
os indicadores calculados pelo sistema.
Além das tabelas completas – que estão divididas pela abrangência dos
prestadores de serviço (Regional, Microrregional, Local – Direito Público, Local – Empresa
Privada e Local – Direito Privado) – também são apresentadas tabelas resumo por estado
e pela abrangência dos prestadores, assim como uma tabela com a pesquisa simplificada.
Para a melhor utilização e compreensão do Diagnóstico dos Serviços de Água
e Esgotos, recomenda-se o acesso aos demais documentos e ferramentas do SNIS, todos
disponíveis no sítio eletrônico próprio (www.snis.gov.br), conforme a seguir listado:
•

Aplicação Web Série Histórica do SNIS;

•

Diagnósticos dos anos anteriores;

•

Planilhas em Excel com a base de dados por ano;

•

Glossários do SNIS; e

•

Manual de Fornecimento das Informações.
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