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Breve Histórico

O primeiro levantamento sobre saneamento básico no Brasil foi

realizado em 1974, através de convênio celebrado entre o Ministério da

Saúde e o IBGE. cabendo ao IBGE somente a responsabilidade pela

operação de coleta.

No passado, as edições da pesquisa eram executadas a partir de

convênios. Atualmente, o IBGE realiza a PNSB sem convênio.



Em 1989, o IBGE realizou o levantamento dos temas de Abastecimento 

de água, Esgotamento sanitário e Limpeza pública e Coleta de Lixo.

O IBGE celebrou novo convênio (Secretaria Especial de Desenvolvimento

Urbano da Presidência da República - SEDU/PR, da Fundação Nacional de

Saúde - FUNASA - e da Caixa Econômica Federal - CAIXA , Organização Pan-

Americana de Saúde - OPAS ) . Incorporação de novas variáveis e um novo

tema, Drenagem Urbana (DU), aos temas já pesquisados em 1989.

1989

Em convênio com o Ministério das Cidades, nova edição da Pesquisa:

- Nova terminologia para Limpeza Pública e Coleta de Lixo (Manejo de 

Resíduos Sólidos) e Drenagem Urbana (Manejo de Águas Pluviais) 

- Novo tema - Gestão Municipal do Saneamento Básico.

2008

Nova edição da pesquisa, planejada para ser executada em etapas:

- 1ª etapa = Abastecimento de água e Esgotamento Sanitário por rede (realizado); 

- 2ª etapa = Manejo de Resíduos Sólidos e Manejo de águas Pluviais (a realizar).

* O tema de Gestão é coletado como suplemento da MUNIC.

2017

2000



PESQUISA NACIONAL DE SANEAMENTO 

BÁSICO - PNSB 2017 – Abastecimento de água e 

Esgotamento Sanitário

▪ Investigou em todos os Municípios, a oferta do serviço de

abastecimento de água por rede geral de distribuição e

esgotamento sanitário por rede coletora, através da

atuação de entidades com registro no Cadastro Nacional de Pessoas

Jurídicas (CNPJ), permitindo uma avaliação sobre a oferta e a

qualidade dos serviços prestados e suas implicações diretas com a

saúde e a qualidade de vida da população.

Edição de 2017:



PESQUISA NACIONAL DE SANEAMENTO

BÁSICO - PNSB 2017 – Abastecimento de água e

Esgotamento Sanitário e o Suplemento da

Gestão Municipal destes serviços

PNSB – AA e ES

Serviços:

✓ em funcionamento

✓ em implantação

✓ paralisados

Informantes:

✓ Entidades que prestam os 

serviços nos municípios

Suplemento de GMSB – AA e ES

Apenas existência (sem especificar 

funcionamento)

Informantes:

✓ Prefeituras


