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RESUMO 

O presente resumo teve por objetivo avaliar a relação entre a classificação das cem maiores 

cidades no ranking do saneamento e: (i) a localização geográfica destas cidades; e (ii) o 

modelo de prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário presentes 

nestas cidades. Para tal, utilizou-se os dados do ranking de saneamento desenvolvido pelo 

Instituto Trata Brasil no ano de 2015. Conclui-se que houve relação direta entre a classificação 

do ranking do saneamento das cem maiores cidades e a localização geográfica destas cidades. 

De modo que as melhores classificadas estão nas regiões Sul e Sudeste e as piores 

classificadas estão nas regiões Norte e Nordeste. Além disso, não foi possível associar a 

classificação dos municípios no ranking do saneamento com o modelo de gestão dos serviços 

de saneamento. 

Palavras Chaves: Saneamento. Modelos de gestão. Grandes cidades.  

 

1 INTRODUÇÃO 

A demanda por saneamento é influenciada por três variáveis demográficas básicas: o 

tamanho da população, seu ritmo de crescimento e o grau de urbanização (REZENDE, 2005). 

Segundo a autora, o tamanho da população varia em função da taxa de natalidade, migração e 

de mortalidade. Um município com ritmo de crescimento e grau de urbanização elevados 

ocasionará uma maior demanda de água, e, consequentemente, uma maior geração de esgoto 

sanitário.  

Por estes motivos, em grandes centros urbanos, para evitar situações indesejáveis, 

como doenças relacionadas à falta de saneamento apropriado, é necessário que algumas ações 

sejam evitadas, como despejo de esgoto a céu aberto, falta de água com qualidade dentro dos 

padrões de potabilidade e destino inadequado dos resíduos sólidos. 

A gestão dos serviços de saneamento básico no Brasil é feita por diversos modelos, 

sendo que cada um deles possui as suas especificidades. A maioria dos estudos relacionados a 

este tema é relativa à área tecnológica e à avaliação da prestação destes serviços de 

saneamento (LOUREIRO, 2009). De acordo com esta autora, a Constituição Federal de 1988 

estabelece que a Administração Pública pode prestar diretamente ou delegar os diversos 

serviços públicos de saneamento às empresas privadas, às autarquias municipais ou Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) ou então às companhias estaduais de saneamento 

(CESBs). 
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Diante disso, o presente trabalho buscou avaliar a relação entre a classificação das cem 

maiores cidades no ranking do saneamento e: (i) a localização geográfica destas cidades; e (ii) 

o modelo de prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

presentes nestas cidades. 

 

2 METODOLOGIA 

O Instituto Trata Brasil (ITB) realiza, anualmente, um ranking analisando a situação do 

saneamento nas cem maiores cidades brasileiras. Neste presente estudo, utilizou-se o ranking 

realizado pelo ITB do ano de 2015. Para facilitar os procedimentos estatísticos deste estudo, 

dividiu-se este ranking em 5 grupos de 20 cidades em função da classificação destas cidades. 

De modo que as cidades classificadas entre a 1ª e 20ª posição foram agrupadas no grupo 1, da 

21ª a 40ª no grupo 2, da 41ª a 60ª no grupo 3, da 61ª a 80ª no grupo 4 e da 81ª a 100ª no grupo 

5. 

Para compreender a relação entre a classificação dos municípios no ranking do 

saneamento e as macrorregiões brasileiras, utilizou-se a técnica estatística Análise de 

Correspondência e o Software Statistica versão 8. Procedimento semelhante foi utilizado para 

diagnosticar a relação entre a classificação dos municípios no ranking e os modelos de gestão 

dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário destes municípios.  

As análises de correspondência foram feitas para conhecer as relações entre: i) 

macrorregião e o agrupamento dos municípios; ii) tipo de gestão de saneamento e o 

agrupamento dos municípios e a iii) macrorregião e o tipo de gestão de saneamento. 

Os modelos de gestão utilizados neste trabalho foram: Companhias Estaduais de 

Saneamento Básico (CESBs), Empresas Privadas (PRIV), Administração Direta Municipal 

(ADM) e Administração Indireta Municipal (AIM). 

Com a finalidade de facilitar os procedimentos estatísticos da análise de 

correspondência e a comparação com a literatura relacionada ao tema, optou-se por analisar as 

principais combinações de modelos de prestação dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário encontradas no Brasil e que também estavam presentes nos 100 

municípios estudados neste trabalho. Por isso, utilizou-se as seguintes combinações de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, respectivamente: CESB – CESB; PRIV – 

PRIV; CESB – ADM; AIM – AIM e CESB – AIM.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir, apresenta-se na Figura 1 a associação dos grupos com as macrorregiões a 

partir da análise de correspondência. Pela Figura 1, percebe-se que houve uma relação entre os 

grupos do ranking e as macrorregiões brasileiras, sendo que houve uma maior relação entre os 

grupos 1, 2 e 3 com a região Sudeste, entre o grupo 4 e a região Nordeste e entre o grupo 5 e a 

região Norte. Com isto, nota-se que, de certa forma, a localização geográfica dos municípios 

influenciou a sua classificação no ranking do saneamento, pois, existem maiores 

investimentos para universalizar os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

no Brasil nas regiões Sul e Sudeste e em contrapartida, uma menor atenção é dada as regiões 

Norte e Nordeste.  

 

Figura 1 - Mapa percentual gerado por meio da análise de correspondência, associando os grupos de 

municípios do ranking do saneamento e as macrorregiões brasileiras. 
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Na Figura 2 apresentam-se os resultados das combinações dos modelos de gestão dos 

serviços de abastecimento de água (AA) e esgotamento sanitário (ES), respectivamente, 

encontradas em cada grupo de municípios presentes no ranking do saneamento e a associação 

dos grupos com as combinações dos modelos de gestão dos serviços de saneamento. 

Pela Figura 2, percebe-se que houve diferenças entre os modelos de gestão que 

predominam em cada grupo do ranking do saneamento. Nos grupos 1; 4 e 5, predominou-se e 

a combinação CESB – CESB, já no grupo 2 as principais combinações são PRIV – PRIV e 

AIM – AIM. Por fim, com relação ao grupo 3, a associação entre este grupo e a combinação 

CESB – ADM não é tão explícita. O que pode explicar a dificuldades em relacionar este 

grupo a uma combinação de modelo de gestão foi a variedade de combinações de modelo de 

gestão encontradas neste grupo. 
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Nota-se que entre os 100 maiores municípios brasileiros, não se encontra o modelo de 

gestão ADM (empresa local) com relação à prestação do serviço de abastecimento de água. 

Uma explicação para tal fato pode estar no tamanho populacional dos municípios, pois 

Rossoni (2015), analisando os modelos de gestão com relação a abastecimento de água nos 

municípios brasileiros, encontrou uma relação entre os municípios com menor quantidade 

populacional e a presença das empresas locais (ADMs). 

Em contrapartida, no estudo de Rossoni (2015), encontrou-se que há uma associação 

entre os maiores municípios e as autarquias (AIMs), seguidas das companhias estaduais 

(CESBs) e por fim as empresas privadas (PRIVs). Este autor atribuiu isto a uma maior 

predominância de ações desses tipos de prestadores em locais onde há maior quantidade de 

potenciais consumidores dos serviços. Além disso, as ADMs podem encontrar dificuldades 

para gerir e atender a um contingente maior da população, devido às suas limitações 

econômicas, financeiras e técnicas. 

 
Figura 2 - Mapa percentual gerado por meio da análise de correspondência, associando os grupos de 

municípios do ranking do saneamento e os modelos de prestação. 
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De forma isolada, conforme Figura 3, encontrou-se uma relação entre a combinação 

PRIV – PRIV com a região Norte, entre a CESB – ADM e a região Nordeste e entre AIM – 

AIM e CESB – AIM com a região Sudeste. Nas demais combinações entre os modelos de 

prestação e as macrorregiões verifica-se associação mais homogênea. 

Os resultados encontrados na relação entre as combinações de modelos de gestão e as 

macrorregiões Norte e Nordeste foram semelhantes aos resultados encontrados por Rossoni 

(2015). Este autor, ao comparar as combinações dos modelos de gestão de água e esgoto com 

as macrorregiões brasileiras, encontrou, de forma isolada, a relação entre PRIV – PRIV e a 

região Norte e entre CESB – ADM e a região Nordeste. 
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Figura 3 - Mapa percentual gerado por meio da análise de correspondência, associando os modelos de 

prestação e as macrorregiões brasileiras. 
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4 CONCLUSÕES 

 

Como foi observado neste trabalho, pode-se concluir que houve relação direta entre a 

classificação do ranking do saneamento e a localização geográfica dos municípios. Além 

disso, não foi possível associar a classificação dos municípios no ranking do saneamento com 

o modelo de gestão dos serviços de saneamento. Esta dificuldade se deu, principalmente, 

devido à combinação CESB – CESB estar fortemente presente em todos os grupos. Outro fato 

observado também foi a ausência da prestação dos serviços de abastecimento de água 

realizados pela própria prefeitura nas maiores cidades brasileiras. 
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