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A falta de saneamento afeta tanto as metrópoles como as cidades 
médias e pequenas do Brasil. Há cidades em situações muito precárias 
em todas as regiões, seja no Sul seja no Norte. E dentro das próprias 
cidades há grandes discrepâncias. Para o Painel Saneamento Brasil, o 
Instituto Trata Brasil selecionou um conjunto amplo de cidades e os 
recordes regionais mais importantes.  

Em termos de cidades, o Painel Saneamento Brasil terá cobertura de 839 
municípios até meados de 2020. Esse conjunto compreende todas as 
cidades com mais de 50 mil habitantes em 2018 e todas as cidades que 
fazem parte das 21 regiões metropolitanas disponíveis nas bases de 
dados do IBGE, independentemente do fato de elas terem mais ou 
menos de 50 mil habitantes. Nesse grupo estão incluídas todas as 
capitais dos estados. 

Os recortes regionais analisados são: as 5 grandes regiões do Brasil, os 
26 estados e o Distrito Federal, as capitais dos estados e 21 regiões 
metropolitanas (Manaus, Belém, Macapá, Grande São Luís, Região 
Administrativa Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina, 
Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, Belo 
Horizonte, Grande Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, 
Florianópolis, Porto Alegre, Vale do Rio Cuiabá, e Goiânia).  

A população das 839 cidades cobertas pelo projeto alcançou 145,4 
milhões de habitantes em 2017, o que equivaleu a 70% da população 
brasileira. Os moradores das regiões metropolitanas compreendidas no 
projeto somavam 78,8 milhões de pessoas.  

É importante observar que os dados do Sistema Nacional de informações 
sobre Saneamento (SNIS) referentes aos recortes regionais de grandes 
regiões e estados dizem respeito ao agregado das cidades que são 
atendidas por sistema de abastecimento de água. No caso das regiões 
metropolitanas, os dados do SNIS referem-se ao agregado dos 
municípios que informaram o SNIS em cada ano. No que diz respeito às 
demais variáveis do Painel Saneamento Brasil, os dados são os 
agregados de todas as cidades que compõem os recortes regionais.  


