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Os resultados mais recentes dos indicadores analisados pela Arsae apontam 
para a necessidade da ampliação dos investimentos no setor. 

 
As medidas de profilaxia contra o coronavírus indicam sem hesitação: Lave bem as mãos 
com água e sabão. No entanto, essa não é uma realidade tão simples para uma parcela 
considerável de mineiros. 
 
A Arsae, Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento 
Sanitário do Estado de Minas Gerais, atua em 644 municípios. A agência acompanha 
anualmente os indicadores dos municípios regulados e divulga os resultados para a 
população por meio de sua ferramenta de Regulação por Exposição, o ProSun.  
 
A análise mais recente demonstra que 38% dos municípios avaliados foram 
enquadrados em condições insatisfatórias em relação ao atendimento urbano de água. 
Isso significa que, em 228 municípios, mais de 9 entre cada 100 pessoas não tem acesso 
a água canalizada em suas residências. 
 

Fonte: Arsae (ProSun) / SNIS (2018) 

 
Os resultados apontam para tímidas melhorias relacionadas ao atendimento de água 
e coleta de esgotos (2017-2018). No entanto, exibe fragilidades que precisam ser 
superadas no setor de saneamento do Estado. Por seu forte impacto no meio ambiente 
e na qualidade de vida e saúde das pessoas, a coleta e o tratamento dos esgotos são os 
maiores desafios. No Brasil, mais de 10 mil pessoas morrem todos os anos em 
decorrência de doenças associadas a falta de saneamento básico. Em Minas Gerais, 
apenas 246 municípios regulados pela agência têm prestação de serviços de esgoto e, 

https://sites.google.com/view/prosun/home
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56% deles, em condições consideradas insatisfatórias. Relembramos que nessas contas 
não estão inseridos os habitantes da zona rural, que certamente, enfrentam ainda 
maiores dificuldades no acesso aos serviços de água e esgoto. 
 
 

Atendimento urbano de esgoto 
 
 

Fonte: Arsae (ProSun) / SNIS (2018) 

 
Adicionalmente, as perdas de água estão em trajetória de crescimento nos últimos 
anos, sendo necessárias ações mais incisivas por parte dos prestadores de serviços para 
seu controle e mitigação. A qualidade da água, costumeiramente destaque positivo nos 
relatórios da Arsae, apresentou resultados atípicos em alguns municípios da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, bem como necessita de um monitoramento mais 
abrangente, em especial, na região nordeste do Estado. 
 
O saneamento é essencial para a dignidade humana. Sua importância não começa nesse 
tempo de pandemia, mas é acentuada por ele. Historicamente, o saneamento é o setor 
de infraestrutura que recebe menos atenção do poder público, insuficiente influxo de 
recursos e limitada participação da iniciativa privada. A situação só poderá ser alterada 
com vultosos investimentos, tão carentes nesses dias atuais, e pressão social por 
melhores resultados. 
 
A Arsae quer regular com transparência e, para isso, necessita do seu envolvimento. 
Acesse o hotsite do ProSun e veja os resultados do saneamento em seu município. Seu 
envolvimento é essencial para exigir dos prestadores serviços de melhor qualidade.  
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