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PROJETO SUNSHINE (PROSUN): REGULAÇÃO POR EXPOSIÇÃO 

 

1 APRESENTAÇÃO 

 

A Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário 

do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG) é uma autarquia especial vinculada à Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). Criada pela Lei 

Estadual nº 18.309/2009 (MINAS GERAIS, 2009), caracteriza-se pela autonomia 

administrativa, financeira, técnica e patrimonial e pela estabilidade parcial dos mandatos 

de seus dirigentes. Em linhas gerais, tem por finalidade editar normas técnicas, 

econômicas e sociais para regulação, fiscalizar e orientar a prestação dos serviços 

públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, estabelecer o regime 

tarifário desses serviços e, quando necessário, aplicar sanções e penalidades aos 

prestadores de serviços. Atualmente, a Arsae-MG regula os serviços de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário em 644 municípios do Estado de Minas Gerais, 

abrangendo cerca de 12 milhões de pessoas atendidas. 

 

2 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Os principais problemas que motivaram o desenvolvimento do Projeto Sunshine podem 

ser vinculados a três eixos principais: 

 Deficiências na prestação dos serviços, que contribuem para a necessidade de 
monitoramento e avaliação contínua; 

 Limitação das ações de fiscalização presenciais, que, como instrumento isolado, não 
têm sido capazes de verificar a qualidade dos serviços; 

 Insuficiência de mecanismos de transparência e de controle social, com dificuldade de 
comunicação com a sociedade em linguagem acessível e garantia de participação na 
tomada de decisão. 

 

Segundo o eixo 1, dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (Snis) 

coletados no ano de 2017 e publicados em 2019, nas áreas urbanas, 92,6% da população 

conta com abastecimento de água e 78,9% com coleta de esgoto (BRASIL, 2019). O déficit 

nesses serviços expõe a população não atendida a perigos advindos do consumo de água 

não potável e da disposição inadequada de esgoto doméstico. A lacuna no tratamento de 

esgoto é ainda mais expressiva; apenas 41,6% do volume de esgoto coletado passa por 

tratamento. Além dos problemas verificados nas áreas desprovidas de serviços de 

saneamento básico, municípios e localidades que se encontram próximos da 

universalização enfrentam dificuldades para a operação eficiente dos sistemas. O índice 

médio de perdas nas redes de distribuição de água em Minas Gerais, por exemplo, foi de 

35,6%, mantendo-se praticamente inalterado nos últimos 10 anos. 

 

No eixo 2, as ações de fiscalização presencial da Arsae-MG, no período de 2011 a agosto 

de 2019, resultaram em 295 municípios fiscalizados, o equivalente a 46% dos 644 

municípios regulados, conforme Figura 1. Entretanto, como parte dos municípios requer 

mais de uma fiscalização, não é possível prever o tempo necessário para que todos os 

municípios regulados sejam fiscalizados. Além do tempo, há que se considerar também a 

http://arsae.mg.gov.br/
http://www.meioambiente.mg.gov.br/
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=18309&comp=&ano=2009
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=18309&comp=&ano=2009
http://www.snis.gov.br/
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demanda por recursos financeiros e de pessoal. Segundo pesquisa da Associação 

Brasileira de Agências Reguladoras (Abar) no setor de saneamento, a fiscalização é o 

processo regulatório que mais demanda recursos financeiros, consumindo em média 37% 

do total das despesas, e também a que utiliza maior efetivo de pessoal nas agências 

reguladoras (ABAR, 2017). 

 

Figura 1. Municípios regulados e fiscalizados pela Arsae-MG 

 

 

Por fim, no eixo 3, a análise expedita dos dados sobre saneamento aponta para a 

necessidade de avaliação mais cuidadosa da prestação de serviços de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário. Porém, são muitos os aspectos passíveis de análise 

nesses sistemas. Na versão mais recente do Snis, principal banco de dados de saneamento 

do país, há 75 indicadores e 150 informações monitoradas, a maioria dos quais requer 

conhecimento técnico para acesso e entendimento da situação dos serviços de 

saneamento nos municípios. Logo, apesar de detalhados, os dados estão além da 

compreensão e da capacidade de análise da sociedade de forma geral, dificultando a 

participação desta na tomada de decisão e na cobrança por melhorias. 

 

3 OBJETIVO 

 

O objetivo geral do Projeto Sunshine é avaliar a prestação de serviços de abastecimento 

de água e de esgotamento sanitário nos municípios regulados pela Arsae-MG e divulgar 

os resultados para a sociedade. São objetivos específicos: 

 Identificar indicadores mais relevantes para avaliação da prestação de serviços de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário; 

 Identificar e quantificar variáveis de contexto dos municípios e dos prestadores de 
serviços que afetam os indicadores; 
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Legenda:

http://abar.org.br/
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 Determinar grupos similares de municípios e/ou prestadores de serviços, para cada 
indicador, de acordo com características de contexto; 

 Divulgar os resultados da avaliação. 
 

4 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

 

A implementação da proposta foi planejada em sete etapas, descritas a seguir. 

 

4.1 Escopo 
 

Foram definidas como unidades de análise os serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário ofertados por cinco prestadores em 644 municípios de Minas 

Gerais regulados pela Arsae-MG. Quando há mais de um prestador operando no 

município, cada prestador é avaliado individualmente, gerando dois ou mais painéis de 

indicadores para o município. Por isso, o número de unidades de análise é superior ao 

número de municípios. 

 

4.2 Indicadores 
 

O ponto de partida foi um conjunto de 16 indicadores do Snis recomendado pela Câmara 

Técnica de Saneamento (CTSan) da Associação Brasileira de Agências de Regulação 

(Abar), descritos na Nota Técnica nº 01/2014 (ABAR, 2014). Deu-se preferência para este 

conjunto por ser parte de um projeto de auditoria e certificação de informações, o Projeto 

Acertar. Dos 16 indicadores, 8 foram dispensados por tratarem de fatores fora dos limites 

da gestão dos prestadores de serviços ou de indicadores com vieses de interpretação. 

 

O reduzido número de indicadores torna a análise da prestação dos serviços mais simples 

e objetiva, com ênfase nos aspectos mais relevantes dos sistemas de abastecimento de 

água e de coleta e tratamento de esgoto. Dessa forma, o projeto pode fornecer subsídios 

para a formulação de políticas visando à redução do déficit de saneamento identificado, 

conduzindo a uma melhor aplicação dos escassos recursos públicos. 

 

4.3 Base de dados 
 

A principal fonte de dados é o Snis, um banco de informações e de indicadores sobre a 

prestação de serviços de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de manejo de 

resíduos sólidos urbanos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas gerido pela 

Secretaria Nacional de Saneamento (SNS), órgão do Ministério do Desenvolvimento 

Regional (MDR)1. Anualmente, os prestadores desses serviços são convidados a declarar 

informações operacionais, gerenciais, econômico-financeiras e de qualidade. A 

adimplência com o fornecimento dos dados é condição necessária para acessar recursos 

de investimentos da Secretaria Nacional de Saneamento do MDR (BRASIL, 2019). 

 

                                                        
1 Criado pelo Decreto Federal nº 9.666, de 2 de janeiro de 2019 e anteriormente denominado Ministério das 
Cidades. 

http://www.acertarbrasil.com/
http://www.acertarbrasil.com/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9666.htm
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4.4 Grupos de municípios 
 

Para cada indicador foram selecionadas variáveis de contexto que, teoricamente, 

poderiam afetar o seu valor. A influência sobre cada indicador foi testada com o método 

estatístico Cart (Classification and Regression Trees). Para as variáveis cujo teste apontou 

influência significativa, foram definidos valores de “corte” para separar os municípios 

e/ou prestadores em grupos mais homogêneos, conforme Tabela 1. Nas análises foram 

utilizados dados do Snis do período de 2012 a 2014, que antecedeu os anos de avaliação 

de 2015 a 2018. 

 

Tabela 1. Critérios de agrupamento dos municípios segundo indicador 

Grupo Condições para inclusão no grupo 
IN023: Índice de atendimento urbano de água (%) 

G1A Grupo único. 
IN024: Índice de atendimento urbano de esgoto (%) 

G1A IN021: Extensão da rede de esgoto por ligação ≥ 15,52 m/ligação 
G2A IN021: Extensão da Rede de Esgoto por Ligação < 15,52 m/ligação 

AR018: Índice de tratamento de esgoto (%) 

G1A 
POP_UR: População urbana residente no município ≥ 4.938 hab. 
IN024: Índice de atendimento urbano de esgoto ≥ 66,82% 

G1B 
POP_UR: População urbana residente no município ≥ 4.938 hab. 
IN024: Índice de atendimento urbano de esgoto < 66,82% 

G2A POP_UR: População urbana residente no município < 4.938 hab. 
IN009: Índice de hidrometração (%) 

G1A Grupo único. 
IN011: Índice de macromedição (%) 

G1A Grupo único. 
IN084: Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão (%) 

G1A 
AG026: População urbana atendida com abastecimento de água < 5.000 hab. 
IN085: Conformidade da quantidade de amostras de coliformes totais ≥ 100%. 

G1B 
AG026: População urbana atendida com abast. de água ≥ 5.000 hab. e < 20.000 hab. 
IN085: Conformidade da quantidade de amostras de coliformes totais ≥ 100%. 

G2A 
AG026: População urbana atendida com abast. de água ≥ 20.000 hab. e < 250.000 hab. 
IN085: Conformidade da quantidade de amostras de coliformes totais ≥ 100%. 

G2B 
AG026: População urbana atendida com abastecimento de água ≥ 250.000 hab. 
IN085: Conformidade da quantidade de amostras de coliformes totais ≥ 100%. 

IN082: Extravasamentos de esgotos por extensão de rede (extravasamentos/km) 
G1A AR014: Densidade de economias de esgoto por ligação < 1,025 economias/ligação 
G2A AR014: Densidade de economias de esgoto por ligação ≥ 1,025 economias/ligação 

IN049: Índice de perdas na distribuição (%) 

G1A 
AG026: População urbana atendida com abastecimento de água < 22.360 hab. 
AR015: Declividade < 7,97%; IN009: Hidrometração ≥ 90% e IN011: Macromedição ≥ 90% 

G1B 
AG026: População urbana atendida com abastecimento de água (habitantes) < 22.360 
AR015: Declividade ≥ 7,97%; IN009: Hidrometração ≥ 90% e IN011: Macromedição ≥ 90% 

G2A 
AG026: População urbana atendida com abastecimento de água ≥ 22.360 hab. 
AR015: Declividade < 11,49%; IN009: Hidrometração ≥ 90% e IN011: Macromedição ≥ 90% 

G2B 
AG026: População urbana atendida com abastecimento de água ≥ 22.360 hab. 
AR015: Declividade ≥ 11,49%; IN009: Hidrometração ≥ 90% e IN011: Macromedição ≥ 90% 

Fonte: Arsae-MG (2018). 

 

O estudo sobre as variáveis de contexto auxiliou a reduzir os vieses de comparação entre 

indicadores de dois ou mais municípios. O índice de perdas de água na rede de 

distribuição, por exemplo, expressa a proporção de água tratada perdida desde o 
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momento de sua disponibilização na rede até a chegada nas unidades de consumo. 

Constatou-se que municípios com relevo mais acidentado apresentam maiores valores de 

perdas do que municípios com topografia predominantemente plana. Esse efeito não 

decorre da ação do prestador de serviços, mas é uma situação à qual ele está sujeito. Logo, 

não seria justo a comparação direta de municípios sem que as características topográficas 

de cada um fossem consideradas. Portanto, municípios sob situações distintas precisam 

de valores de referência que sejam adequados à suas realidades locais. 

 

Para o indicador em destaque, foi identificada influência estatisticamente significativa da 

declividade média da área urbana do município. Logo, ao grupo dos municípios com 

menores declividades médias (condição que diminui as perdas de água) foram aplicados 

valores de referência mais rígidos enquanto que ao grupo de municípios com maiores 

declividades médias (condição que aumenta as perdas de água), valores de referência 

menos rígidos. A mesma lógica foi adotada para os outros sete indicadores considerando 

outras variáveis de agrupamento. 

 

4.5 Modalidades de avaliação 
 

A avaliação de cada indicador foi feita simultaneamente em duas modalidades: estática e 

dinâmica, conforme a Figura 2. Na avaliação estática o valor do indicador foi comparado 

com valores de referência intermediário e final. Se o valor atender ao valor de referência 

final, é enquadrado na categoria “satisfatório” (verde). Se permanecer entre os valores de 

referência final e intermediário, recebe a categoria “moderado” (amarelo). Caso não 

atenda nem ao valor de referência “intermediário”, o desempenho no indicador é 

classificado como insatisfatório (vermelho). 

 

Figura 2. Modalidades de avaliação dos indicadores 

 

 

Já na avaliação dinâmica o valor do indicador no ano de referência é comparado com o 

valor no ano anterior. Se houver melhoria de desempenho o indicador é classificado como 

“melhora”. Se o desempenho for mantido, o indicador recebe a classificação “estabilidade” 

e se ocorrer redução de performance, é enquadrado como “piora”. É importante ressaltar 

que as avaliações estática e dinâmica são independentes, estimulando o prestador a 
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melhorar continuamente seu desempenho mesmo que já esteja classificado na categoria 

“satisfatório” em relação ao valor de referência. 

 

O modelo proposto de permite identificar pontos críticos na prestação de serviços e expô-

los de forma simplificada para a sociedade. As cores verde, amarela e vermelha foram 

escolhidas em uma analogia muito clara aos semáforos de trânsito, aspecto familiar ao 

cotidiano das pessoas. Apesar dessa singela abordagem, a metodologia respeita os 

normativos técnicos do setor e peculiaridades de cada município, uma vez que a definição 

dos valores de referência buscou identificar condições de contexto semelhantes entre 

municípios, a fim de evitar a comparação indevida entre os mesmos. 

 

4.6 Valores de referência dos indicadores 
 

Os valores de referência dos indicadores de atendimento e de perdas de água na 

distribuição foram fundamentados no Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab). 

Os valores de referência para macromedição, hidrometração e extravasamentos de esgoto 

foram baseados em critérios estatísticos e o valor de referência para a qualidade da água 

distribuída seguiu as diretrizes da Portaria de Consolidação nº 5/2017, do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2017). Para os indicadores de municípios e/ou prestadores divididos por 

grupos, os valores de referência foram diferenciados; já nos indicadores sem 

agrupamento, estabeleceu-se valor único para todos os municípios e prestadores, 

conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2. Valores de referência segundo indicador e grupo de municípios 

Indicador Grupo 
Valores de referência 

Satisfatório Moderado Insatisfatório 
IN023: Atendimento urbano de água (%) G1A ≥ 97 e ≤ 100 ≥ 91 e < 97 ≥ 0 e < 91 

IN024: Atendimento urbano de esgoto (%) 
G1A ≥ 81 e ≤ 100 ≥ 45 e < 81 ≥ 0 e < 45 
G2A ≥ 92 e ≤ 100 ≥ 80 e < 92 ≥ 0 e < 80 

AR018: Índice de tratamento de esgoto (%) 
G1A ≥ 63 ≥ 14 e < 63 < 14 
G1B ≥ 78 ≥ 25 e < 78 < 25 
G2A ≥ 78 ≥ 60 e < 78 < 60 

IN009: Índice de hidrometração (%) G1A ≥ 99 e ≤ 100 ≥ 95 e < 99 ≥ 0 e < 95 
IN011: Índice de macromedição (%) G1A ≥ 99 e ≤ 100 ≥ 98 e < 99 ≥ 0 e < 98 

IN084: Incidência das análises de 
coliformes totais fora do padrão (%) 

G1A ≤ 0,8 < 6,7 e > 0,8 ≥ 6,7 
G1B ≤ 0,5 < 3,7 e > 0,5 ≥ 3,7 
G2A ≤ 0,7 < 2,8 e > 0,7 ≥ 2,8 
G2B ≤ 2,1 < 3,9 e > 2,1 ≥ 3,9 

IN082: Extravasamentos de esgotos por 
extensão de rede (extravasamentos/km) 

G1A ≥ 0 e ≤ 0,07 > 0,07 e ≤ 2,8 > 2,8 
G2A ≥ 0 e ≤ 0,87 > 0,87 e ≤ 5,3 > 5,3 

IN049: Índice de perdas na distribuição (%) 

G1A ≥ 0 e ≤ 17 > 17 e ≤ 23 > 23 e ≤ 100 
G1B ≥ 0 e ≤ 21 > 21 e ≤ 27 > 27 e ≤ 100 
G2A ≥ 0 e ≤ 28 > 28 e ≤ 34 > 34 e ≤ 100 
G2B ≥ 0 e ≤ 33 > 33 e ≤ 41 > 41 e ≤ 100 

 

4.7 Participação social 
 

A Lei Federal nº 11.445/2007 estabelece a transparência e o controle social como 

princípios fundamentais para a prestação dos serviços públicos de saneamento básico 

http://www.cidades.gov.br/saneamento/plansab
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0005_03_10_2017.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
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(BRASIL, 2007). Na norma, o controle social é definido como um “conjunto de mecanismos 

e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e 

participação nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação 

relacionados aos serviços públicos de saneamento básico”. 

 

Seguindo esses princípios, tanto a minuta de resolução que dispunha sobre a metodologia 

de avaliação dos serviços por meio de indicadores, quanto a nota técnica que a 

acompanha, passaram pelas seguintes fases de debates: 

 Consulta interna: divulgação dos documentos para todos os setores da Arsae-MG no 
período de 19/12/2016 a 18/01/2017 para o recebimento de contribuições; 

 Consulta pública: divulgação dos documentos para a sociedade, inclusive no Diário 
Oficial do Estado, no período de 23/09/2017 a 24/10/2017, para recebimento de 
contribuições online; 

 Audiência pública nº 18/2017: sessão presencial realizada em 09/10/2017 na sede 
da Arsae-MG para apresentação do projeto e da minuta de resolução. 

 

Na etapa de audiência pública foram recebidas 8 contribuições, todas respondidas no 

evento. Já na consulta pública, foram recebidas 20 contribuições, das quais 5 deferidas, 3 

deferidas parcialmente e 12 indeferidas. As contribuições e respectivos pareceres das 

duas etapas estão documentadas na Nota Técnica Intergerencial nº 03/2017: Resposta às 

Contribuições da Audiência Pública n° 18/2017, publicada no site da agência (ARSAE-MG, 

2018). 

 

4.8 Fundamentação legal 
 

Após as fases de consulta e audiência públicas, foram publicados em 06/04/2018 

Resolução Arsae-MG nº 108/2018, que dispõe sobre a metodologia de avaliação por meio 

de indicadores no âmbito do Projeto Sunshine, e a Nota Técnica Intergerencial nº 

01/2018, com o detalhamento de procedimentos de avaliação (ARSAE-MG, 2018). 

 

4.9 Divulgação dos resultados 
 

A divulgação anual dos resultados é uma forma de reconhecer bons trabalhos realizados 

e abrir espaço para o compartilhamento de boas práticas de prestação dos serviços. Já os 

resultados negativos tendem a pressionar os prestadores pela busca de melhorias para a 

população. Espera-se, com isso, a inserção gradativa de uma cultura de acompanhamento 

e gestão de resultados no setor de saneamento no estado. Estas ações são parte de um 

processo de empoderamento da sociedade com foco expressivo nos princípios de 

transparência e controle social. Os resultados da avaliação são divulgados de duas formas: 

 Publicação no site da Arsae-MG de relatórios anuais; e 
 Publicação no site do ProSun de relatórios, mapas, painéis e bases de dados. 

 

5 RECURSOS UTILIZADOS 

 

Todas as etapas de pesquisa, incluindo o planejamento, pesquisa, execução, produção de 

relatórios técnicos e o site do ProSun foram executadas sem o aporte recursos adicionais: 

http://arsae.mg.gov.br/component/gmg/story/297-arsae-mg-realiza-audiencia-publica-para-debater-o-projeto-sunshine-prosun-regulacao-por-exposicao
http://arsae.mg.gov.br/audiencia-publica/page/746-audiencia-publica-n-18-2017-projeto-sunshine-prosun-regulacao-por-exposicao
http://arsae.mg.gov.br/component/gmg/story/310-arsae-mg-finaliza-processo-da-audiencia-publica-do-prosun-e-publica-nota-tecnica
http://arsae.mg.gov.br/resolucoes-normativas/page/780-108-2018-dispoe-sobre-a-metodologia-de-avaliacao-dos-servicos-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-de-prestadores-de-servicos-regulados-pela-agencia-reguladora-de-servicos-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-do-estado-de-min
http://arsae.mg.gov.br/component/gmg/page/804-projeto-sunshine
https://sites.google.com/view/prosun
https://sites.google.com/view/prosun/
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 As análises estatísticas foram realizadas usando as plataformas do pacote Microsoft 
Office, já utilizadas pela Arsae-MG em outras atividades regulatórias, e o software livre 
R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2011); 

 A equipe foi composta por servidores da própria agência, das Gerências de 
Informações Econômicas (GIE) e de Informações Operacionais (GIO), sendo 2 
engenheiros, 1 economista, 1 estatístico e 1 atuária, com dedicação parcial ao Projeto 
Sunshine; 

 Os comunicados publicados no site da Arsae-MG não acarretam em custos adicionais, 
sendo tratados da mesma forma que outros conteúdos regulatórios em meio digital; 

 O site do ProSun foi desenvolvido pela própria equipe de servidores alocados no 
projeto a partir da ferramenta gratuita Google Sites; 

 Os recursos de painel de indicadores por município e mapa de indicadores foram 
desenvolvidos com a versão gratuita da ferramenta shinyapps.io, um sistema do 
RStudio para a hospedagem de aplicativos em Shiny, com disponibilidade de 25 horas 
de acesso por mês. 

 

6 INOVAÇÃO 

 

No Brasil existem ao menos três experiências de regulação por exposição: Ceará, Santa 

Catarina e Distrito Federal. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do 

Estado do Ceará (Arce) implantou a regulação por exposição por meio da Resolução Arce 

nº167/2013, hoje substituída pela Resolução nº 222/2017, que dispõe sobre 

procedimentos de prestação de informações e institui o sistema de avaliação de 

desempenho. Os indicadores, 12 para água e 6 para esgoto, são avaliados segundo um 

sistema de classificação por cores com quatro níveis: azul (excelente), verde (bom), 

amarelo (mediano) e vermelho (ruim). 

 

No Estado de Santa Catarina, a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (Aris) 

editou a Resolução nº 008/2016, que estabelece procedimentos para avaliação da 

evolução de desempenho da prestação dos serviços. São 19 indicadores que recebem a 

seguinte classificações: ideal, satisfatório ou insatisfatório. Além da avaliação de cada 

indicador isoladamente, é elaborado um ranking de classificação entre os municípios 

considerando 13 dos 19 indicadores. O resultado da avaliação de cada indicador pode 

resultar em 3 pontos (categoria ideal), 1 ponto (categoria satisfatório), zero (categoria 

insatisfatório) ou -1 ponto (penalidade por ausência de informação). A avaliação global 

resulta em um dos seguintes “selos” para o município: 

 Ouro: 30 ou mais pontos; 
 Prata: de 25 a 29 pontos; 
 Bronze: de 20 a 24 pontos. 

 

Já a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal 

(Adasa) instituiu a metodologia de avaliação de desempenho conforme a Resolução nº 

08/2016. Foram adotados 36 indicadores de desempenho (17 para água e 19 para 

esgoto), cada um com valores de referência de curto e longo prazos, cujos resultados são 

classificados em quatro categorias: excelente, bom, mediano e ruim.  

 

https://gsuite.google.com.br/intl/pt-BR/products/sites/
https://sites.google.com/view/prosun/resultados/Meu-municipio
https://sites.google.com/view/prosun/resultados/Minas-em-Mapas
https://www.shinyapps.io/
https://www.rstudio.com/
https://www.arce.ce.gov.br/download/resolucoes-arce/
https://www.aris.sc.gov.br/legislacao
http://www.adasa.df.gov.br/legislacao/resolucoes-adasa
http://www.adasa.df.gov.br/legislacao/resolucoes-adasa
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Da análise dessas experiências, observou-se que a principal inovação do Projeto Sunshine 

está na adoção de valores de referência diferenciados, para o mesmo indicador. Nos 

sistemas de avaliação de desempenho citados anteriormente, os fatores de contexto 

podem ser apresentados lado a lado com o resultado da avaliação. Porém, os valores de 

referência permanecem iguais para qualquer que seja a unidade de avaliação. Assim, a 

responsabilidade pela ponderação do resultado cabe ao público alvo do processo, que 

deve ponderar o julgamento pelo contexto mais ou menos favorável no qual está o 

município avaliado. 

 

No caso do Projeto Sunshine, da Arsae-MG, a influência dos fatores de contexto sobre os 

indicadores foi internalizada nos respectivos valores de referência. Logo, ao apresentar o 

resultado da avaliação de um indicador não é necessário tecer considerações de grande 

relevância nem exigir conhecimento técnico do público alvo. Tais considerações já foram 

de certa forma discutidas e incutidas em valores de referência mais ou menos rígidos 

segundo o contexto em que se enquadra cada grupo de municípios. Até o momento, não 

se tem conhecimento do uso desse tipo de estratégia por órgãos ou entidades em estudos 

sobre o setor de saneamento no Brasil e no exterior. Além disso, é importante mencionar 

a adesão aos princípios da transparência na definição dos valores de referência. Todas as 

etapas para definição e escalonamento desses valores estão devidamente descritas na 

Nota Técnica Intergerencial nº 01/2018 (ARSAE-MG, 2018), permitindo a 

reprodutibilidade do estudo, inclusive, em outros estados da federação. 

 

Por fim, foram lançadas recentemente duas ferramentas: “Minas em Mapas” e “Meu 

Município”. Ambas dizem respeito a recursos que antes eram utilizados apenas de forma 

off-line, a partir do download de um arquivo Microsoft Excel habilitado para macros. 

Entretanto, a partir deste ano este recurso poderá ser utilizado online. O recurso 

denominado “Minas em Mapas”, apresentado na Figura 3, é integrado ao site do Projeto 

Sunshine têm quatro parâmetros de busca: prestador, modalidade de avaliação, indicador 

e ano de referência. Como saída é gerado um mapa do Estado de Minas Gerais com os 

municípios coloridos segundo o resultado da avaliação. 

 

Já o recurso “Meu município”, apresentado na Figura 4, é hospedado em uma plataforma 

externa e permite gerar um painel resumo dos indicadores e dos resultados da avaliação. 

Os parâmetros de busca requeridos são nome do município, nome do prestador e ano de 

referência. Os dois recursos foram desenvolvidos pela própria equipe a partir de 

ferramentas gratuitas e sem aporte financeiro da Arsae-MG. 

 

  

http://arsae.mg.gov.br/resolucoes-normativas/page/780-108-2018-dispoe-sobre-a-metodologia-de-avaliacao-dos-servicos-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-de-prestadores-de-servicos-regulados-pela-agencia-reguladora-de-servicos-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-do-estado-de-min
https://sites.google.com/view/prosun/resultados/minas-em-mapas
https://sites.google.com/view/prosun/resultados/meu-munic%C3%ADpio
https://sites.google.com/view/prosun/resultados/meu-munic%C3%ADpio
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Figura 3. Página “Minas em mapas” para consulta dos resultados 

 
 

Figura 4. Página “Meu município” para consulta a painéis de indicadores por município 
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7 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 

 

O Primeiro Ciclo de Avaliação do Projeto Sunshine prevê a publicação de 4 relatórios com 

intervalos de um ano, compatível com a frequência de publicação anual da pesquisa do 

Snis. Até o momento foram publicados três relatórios, relativos aos dados dos anos de 

2015, 2016 e 2017, respectivamente: 

 Relatório Técnico GIE nº 39/2018: Avaliação dos Serviços de Abastecimento de Água 
e de Esgotamento Sanitário dos Municípios Regulados – Ano base 2015; 

 Relatório Técnico GIE nº 40/2018: Avaliação dos Serviços de Abastecimento de Água 
e de Esgotamento Sanitário dos Municípios Regulados – Ano base 2016; e 

 Relatório Técnico GIE nº 26/2019: Avaliação dos Serviços de Abastecimento de Água 
e de Esgotamento Sanitário dos Municípios Regulados – Ano base 2017. 

 

Os resultados da avaliação dos serviços segundo os dados do ano de 2017 estão resumidos 

na Tabela 3. No quesito universalização, o índice de atendimento urbano com 

abastecimento de água (IN023) foi satisfatório em 29% dos municípios/prestadores 

avaliados, percentual bem superior quando comparado ao esgotamento sanitário. Apenas 

11% dos municípios/prestadores apresentaram índice de esgotamento sanitário (IN024) 

satisfatório, enquanto 57% ficaram na categoria insatisfatório. Esse resultado realça o 

quanto são necessárias melhorias estruturais em relação esse serviço, além de evidenciar 

o cenário de precariedade no acesso à coleta de esgoto. 

 

Tabela 3. Distribuição dos municípios segundo resultado da avaliação em 2017 

Indicador G
ru
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IN023: Atendimento urbano de água (%) G1A 596 29 30 41 657 30 18 51 

IN024: Atendimento urbano de esgoto (%) 
G1A 41 0 24 76 47 66 13 21 
G2A 197 13 34 53 212 42 5 52 

AR018: Índice de tratamento de esgoto (%) 
G1A 101 53 11 36 99 29 56 15 
G1B 95 61 12 27 93 18 59 23 
G2A 69 51 3 46 67 7 78 15 

IN009: Índice de hidrometração (%) G1A 657 94 4 2 657 16 69 16 
IN011: Índice de macromedição (%) G1A 657 77 2 21 657 23 57 21 

IN084: Incidência das análises de 
coliformes totais fora do padrão (%) 

G1A 247 92 7 0 330 9 77 14 
G1B 207 83 16 0 241 17 65 19 
G2A 68 74 24 3 77 29 36 35 
G2B 6 100 0 0 6 83 0 17 

IN082: Extravasamentos de esgotos por 
extensão de rede (extravasamentos/km) 

G1A 46 4 20 76 45 60 2 38 
G2A 167 4 46 51 167 71 1 29 

IN049: Índice de perdas na distribuição (%) 

G1A 116 21 37 42 124 32 1 67 
G1B 381 25 33 42 434 42 0 58 
G2A 35 40 23 37 36 31 0 69 
G2B 35 40 26 34 40 25 0 75 
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Como o percentual de coleta de esgoto está aquém do desejado, o tratamento de volumes 

relativamente pequenos não se constitui grande obstáculo, contribuindo para maiores 

percentuais de tratamento em relação ao volume coletado, satisfatório em 51% dos casos 

avaliados. Entretanto, à medida que os percentuais de atendimento com coleta de esgoto 

(IN024) aumentem, são esperadas maiores dificuldades para manter níveis desejados de 

tratamento (AR018). 

 

No campo da eficiência, os índices de perdas na distribuição (IN049) apontam para uma 

piora nos resultados do indicador entre 2016 e 2017. Houve ampliação do percentual de 

municípios em situação insatisfatória (de 36% para 41%) frente aqueles considerados na 

categoria satisfatória (de 32% para 26%), além da piora no indicador em 61% dos casos. 

Destaca-se também a necessidade de ampliação do índice de macromedição (IN011) nos 

municípios, uma vez que 21% dos municípios/prestadores estão com desempenho 

insatisfatório para este indicador. A melhoria desse indicador impactará positivamente 

na confiabilidade do indicador de perdas de água na distribuição (IN049). Dos três 

indicadores da dimensão eficiência, o IN009 é o único que apresenta um quadro geral 

extremamente satisfatório, com 94% dos municípios/prestadores em situação 

satisfatória. 

 

No quesito qualidade do serviço, para o indicador Incidência das análises de coliformes 

totais fora do padrão (IN084), 86% dos municípios/prestadores foram avaliados como 

satisfatórios e 82% do total apresentaram valores iguais ou melhores que 2016, 

mantendo o aspecto positivo para a análise da qualidade da água nos municípios 

regulados desde a avaliação inicial do Projeto Sunshine em 2015. Adicionalmente, apenas 

quatro municípios no total de 528 observações tiveram avaliação insatisfatória, o que é 

um resultado bastante positivo para a população em geral. Já com relação ao esgotamento 

sanitário, em 56% dos casos avaliados o nível de extravasamento foi insatisfatório. 

Entretanto, os resultados sugerem movimentos de suave melhora nos resultados deste 

indicador em 2017. 

 

8 IMPACTOS DO PROJETO SUNSHINE 

 

Os principais eventos relacionados ao Projeto Sunshine são apresentados 

cronologicamente na Figura 5. Destacam-se as etapas das consultas interna e externa para 

o recebimento de contribuições, a fim de discutir com a sociedade os valores de referência 

e as estratégias propostas, garantido a transparência e a participação social. Todavia, 

acredita-se que os principais impactos do projeto devem ser analisados a partir da 

publicação de sua respectiva resolução, em abril de 2018. A partir desse momento, a 

ferramenta de avaliação foi implantada oficialmente, sendo de conhecimento tanto dos 

prestadores quanto dos usuários e prefeituras municipais (titulares dos serviços). 
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Figura 5. Linha do tempo dos principais eventos relacionados ao Projeto Sunshine 

 
 

Desde a publicação dos primeiros relatórios de avaliação, o site do projeto tem sido 

continuamente monitorado por meio da ferramenta gratuita Google Analytics. Conforme 

a Figura 6, o lançamento do site e a publicação dos dois primeiros relatórios, em 13 de 

fevereiro, gerou grande repercussão, contando com picos de usuários no site nas semanas 

subsequentes. Também merece destaque o acesso contínuo de novos usuários no site do 

projeto, desde o seu lançamento. O número médio de acessos no período de fevereiro a 

agosto de 2019, antes do lançamento do terceiro relatório técnico, foi de 4,6 acessos/dia. 

 

Figura 6. Série histórica semanal de número de usuários do site 

 
 

Quanto ao conteúdo, as páginas “Inicial”, “Indicadores” e “Resultados de 2016” foram as 

que tiveram maior número de visualizações, conforme Figura 7. Como a página “Inicial” é 

primeira a ser exibida, já era de se esperar que teria mais visualizações (38%). Já os 
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resultados das páginas “Indicadores” (11%) e “Resultados de 2016” (9%) apontam para 

maior interesse dos usuários pelas métricas utilizadas e os achados do estudo. 

 

Figura 7. Número de visualizações por página do site 

 
 

Quanto analisado o tempo médio de navegação, as páginas “Resultados de 2016”, 

“Resultados 2015” e “Inicial” foram as que mais se sobressaíram, conforme Figura 8. As 

duas primeiras abrigam os resultados detalhados da avaliação de cada município, os quais 

demandam mais tempo que as outras páginas do site. Nelas estão disponíveis para 

download os seguintes arquivos: 

 Pasta de trabalho do Microsoft Excel com ferramentas de pesquisa e visualização de 
indicadores nos formatos mapa e tabela; 

 Resultados resumidos da avaliação no formato apresentação; 
 Relatório anual de resultados, no formato documento; 
 Resultados detalhados por município e prestador, no formato tabela; 
 Grupos de avaliação de cada município e prestador, no formato tabela; 
 Base de dados utilizada para avaliação, no formato tabela. 

 

Figura 8. Tempo médio de navegação por página do site 
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As análises do número de visualizações (Figura 7) e do tempo médio de navegação por 

página (Figura 8) referem-se ao período em que apenas os dois primeiros relatórios 

estavam publicados. Por isso, as páginas que hospedam os resultados do terceiro e quarto 

relatórios tiveram poucos acessos. Nesse mesmo período, os recursos “Minas em Mapas” 

e “Meu município” ainda não estavam disponíveis no site, apenas off-line, por meio do 

download de um arquivo Microsoft Excel habilitado para macros. 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Projeto Sunshine foi desenvolvido a fim de contribuir para a transparência e controle 

social sobre os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Estado 

de Minas Gerais. Para tal, foi dada preferência para metodologias que pudessem expressar 

os resultados da avaliação dos serviços por meio de linguagem acessível ao público. 

Considerou-se que a acessibilidade e a participação da população dependem não só da 

existência de interesse e de vias formais de comunicação, mas também do 

estabelecimento de um vocabulário comum para melhor diálogo entre as partes. Assim, 

os documentos que abrigam os resultados das avaliações estática e dinâmica, bem como 

os grupos nos quais cada município foi alocado, foram desenvolvidos segundo essas 

diretrizes para trazer simplicidade e informação a todos, sem detrimento da 

fundamentação técnica que o tema exige. 

 

Todavia, mesmo que pautado na simplicidade, objetividade e tecnicidade, nem todos os 

aspectos inerentes à prestação dos serviços puderam ser discutidos com o devido 

detalhamento. Logo, recomenda-se que os resultados sejam analisados com cautela, à luz 

das peculiaridades de cada município e de cada prestador. O conjunto de indicadores 

empregados na avaliação dos serviços não se constitui em uma ferramenta definitiva, mas 

em um ponto de partida para direcionar ações de melhoria e que está à disposição para 

receber propostas de aprimoramento. 

 

Para estimular a participação, são envidados esforços contínuos para a divulgação dos 

resultados. Dessa forma, as melhores práticas de prestação dos serviços e também os 

principais entraves poderão ser colocados à disposição da população para o recebimento 

de críticas e sugestões. Espera-se, portanto, que a exposição desses resultados seja capaz 

de promover um maior estímulo para melhorias no setor, além do aumento no número de 

prestadores que contribuem de forma constante para a constituição desse importante 

banco de informações. 
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