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RESUMO 

 

Os processos de fiscalização são essenciais para a garantia da prestação adequada de serviços de 

saneamento à população. Porém, a depender da estrutura das agências reguladoras e do porte dos 

prestadores regulados, os processos podem se mostrar insuficientes para avaliação dos serviços 

em todos os municípios com a frequência e a regularidade necessárias. Nesse contexto, o presente 

trabalho tem por objetivo propor uma metodologia de fiscalização da prestação dos serviços de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário com ênfase no aumento da abrangência da 
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atuação das agências reguladoras e da eficácia desse tipo processo. O desenvolvimento da 

pesquisa baseou-se no estudo de caso da Arsae-MG e seguiu três etapas: (i) análise do processo 

de fiscalização, (ii) seleção de indicadores para monitoramento remoto e (iii) elaboração de 

procedimento integrado de fiscalização direta e indireta. Como resultado do trabalho, propõe-se 

uma estratégia integrada com métodos de fiscalização direta e indireta que possa mitigar as 

deficiências de cada uma e aumentar a eficiência e eficácia globais do processo. Espera-se 

abranger maior número de municípios, reduzir o intervalo entre fiscalizações, aumentar a 

eficiência no uso de recursos e a eficácia, com enfoque nos pontos críticos. 

 

Palavras-chave: fiscalização, indicadores, regulação, abastecimento de água, esgotamento 

sanitário. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Lei Federal nº 11.445/2007 (BRASIL, 2007) configurou-se como um marco regulatório do 

setor de saneamento. Por meio das diretrizes dessa lei, as entidades reguladoras tornaram-se 

essenciais na avaliação e no monitoramento da prestação dos serviços. Segundo a Associação 

Brasileira de Agências de Regulação (Abar), em 2015 existiam 50 agências reguladoras de 

saneamento no país, das quais 29 foram criadas após a edição da referida lei. Até o ano de 2014, 

essas agências já regulavam serviços em 2.746 municípios (ABAR, 2015). 

Em Minas Gerais, com a Lei Estadual n° 18.309/2009 (MINAS GERAIS, 2009), foi criada a 

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

Estado de Minas Gerais (Arsae-MG), a qual regula atualmente cinco prestadores: Copasa-MG, 

Copanor, Cesama (município de Juiz de Fora), SAAE-Itabira e SAAE-Passos. No total, a Arsae-

MG atua em 638 municípios com a finalidade de fiscalizar e orientar a prestação dos serviços 

públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como editar normas técnicas. 

É a maior agência reguladora de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do 

Brasil em número de municípios regulados (ABAR, 2015). 

Segundo registros da Arsae-MG, entre 2011 e 2016 foram realizadas fiscalizações e inspeções 

técnicas em 316 municípios e 712 sistemas1 (ARSAE-MG, 2017a), resultando em uma média de 

52 sedes fiscalizadas por ano. O histórico de fiscalizações é apresentado na Figura 1. Nesse ritmo, 

seriam necessários mais de 12 anos para que todos os municípios regulados fossem fiscalizados. 

                                                 
1 Somatório do número de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário fiscalizados. Os 

sistemas receberam mais de uma fiscalização, foram contabilizados mais de uma vez. 
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Figura 1. Evolução do número fiscalizações realizadas pela Arsae-MG 

 
Nota: SAA: sistema de abastecimento de água; SES: sistema de esgotamento sanitário. 

 

Vale destacar que esse cenário é também constatado em outras agências que apresentam como 

cerne de suas atividades os processos de fiscalização direta. Dessa forma, apesar do processo de 

fiscalização adotado pela Arsae-MG ser utilizado como referência neste estudo, as dificuldades 

enfrentadas são compartilhadas por outras agências reguladoras, permitindo que os resultados 

sejam estendidos e aplicados a outros casos. 

 

 

OBJETIVO 

 
O objetivo deste trabalho é propor um procedimento integrado de fiscalização direta e indireta da 

prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário com ênfase no 

aumento da abrangência da atuação das agências reguladoras e da eficácia desse processo. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este trabalho se constitui em um estudo de natureza aplicada, com abordagem qualitativa. O 

objeto de análise é o processo de fiscalização dos serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário empregado da Arsae-MG. O desenvolvimento da pesquisa ocorreu em três 

etapas principais, sendo elas (i) análise do processo de fiscalização, (ii) seleção de indicadores 

para monitoramento remoto e (iii) elaboração de procedimento integrado de fiscalização direta e 

indireta. 

A análise do processo de fiscalização da Arsae-MG (etapa i) foi realizada a partir de relatórios de 

fiscalização disponíveis no site da agência (ARSAE-MG, 2017b). Os relatórios referem-se a 
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fiscalizações diretas, caracterizadas, obrigatoriamente, pela presença física de uma equipe de 

técnicos especializados (GALVÃO JÚNIOR et al., 2006). Dos documentos foram levantados os 

temas técnicos avaliados com maior frequência nas fiscalizações diretas dos sistemas e soluções 

alternativas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário utilizadas pelos prestadores de 

serviço. 

Na segunda etapa foram selecionados indicadores que poderiam ser utilizados para 

monitoramento remoto dos temas levantados na primeira etapa, a fim de compor a fiscalização 

indireta. Este tipo de fiscalização caracteriza-se pelo uso de indicadores de avaliação de 

desempenho da prestação dos serviços, proporcionando uma avaliação direta e contínua da sua 

eficiência e eficácia (GALVÃO JÚNIOR et al., 2006). 

As bases de dados disponíveis para seleção de indicadores eram as seguintes: 

 Registros de operação de sistemas e de soluções alternativas de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, registros de paralisações no abastecimento de água com duração acima 

de 12 horas, resultados consolidados de análises da qualidade da água distribuída e registros 

de solicitações e reclamações de usuários, todos apurados mensalmente e enviados pelos 

prestadores regulados para a Arsae-MG; 

 Informações reportadas ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (Snis), ao 

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua) 

e ao Sistema Integrado de Informação Ambiental (Siam) do estado de Minas Gerais. 

 Paralisações diversas divulgadas nos sites dos prestadores; 

 Manifestações dos usuários recebidas pela ouvidoria da Arsae-MG; 

 Contratos entre prestadores de serviços regulados e municípios, disponíveis no site da Arsae-

MG (2017b); 

 Planos de saneamento básico, recebidos pela Arsae-MG. 

A seleção dos indicadores foi pautada especialmente na utilização de informações que pudessem 

prover conclusões similares àquelas obtidas na fiscalização direta. Para tal, foram listadas 316 

informações, as quais foram distribuídas entre os temas técnicos de avaliação dos sistemas e 

soluções alternativas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário determinados na 

primeira etapa. Coube a uma equipe multidisciplinar, composta por de engenheiros e estatísticos, 

a escolha dos indicadores para cada tema, tendo como diretrizes a representatividade, clareza, 

simplicidade e compreensão dos indicadores (CORTON, 2003; GALVÃO JÚNIOR e XIMENES, 

2008). 

A elaboração da proposta do novo processo de fiscalização (terceira etapa) foi voltada para a 

combinação dos métodos de fiscalização direta e indireta. Procurou-se suprir total ou parcialmente 

as deficiências encontradas em cada tipo de fiscalização e otimizar o processo visando abranger 
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maior número de municípios e com ênfase nos temas de avaliação que apresentam evidências de 

mau desempenho detectadas previamente. Nesta etapa foi adotada a metodologia Business 

Process Management (BPM) para mapeamento e construção do fluxograma do processo de 

fiscalização proposto (ABPMP, 2013). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e discussão são apresentados a seguir conforme etapas previamente listadas no item 

“material e métodos”. 

 

ANÁLISE DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DA ARSAE-MG 

 

Na análise dos relatórios de fiscalização direta observou-se que são abarcados principalmente 

aspectos estruturais. Em sistemas de abastecimento de água são inspecionadas captações, 

adutoras, reservatórios, elevatórias, estações de tratamento e redes de distribuição. Já nos sistemas 

de esgotamento sanitário são verificadas estações de tratamento de esgoto, elevatórias de esgoto, 

redes coletoras e corpo receptor. De forma geral, os processos de inspeção visam verificar a 

vulnerabilidade, estrutura, conservação e operação dos sistemas. 

Dentre os documentos solicitados previamente aos prestadores para apresentação na fiscalização 

direta, foi constatado que há informações que poderiam ser verificadas remotamente, sem a 

necessidade de inspeção in loco. Há constatações apresentadas nos relatórios advindos da 

fiscalização em campo (fiscalização direta) que poderiam ser elaboradas com base em 

informações monitoradas, já de posse da agência, a saber: 

 População atendida e percentuais de atendimento com serviços de abastecimento de água e 

com esgotamento sanitário; 

 Volumes produzidos, distribuídos e consumidos de água; 

 Capacidade total de reservação; 

 Capacidade nominal das unidades de tratamento de água; 

 Volumes de coleta e tratamento de esgoto; 

 Indicadores de perdas de água na distribuição; 

 Atendimento aos padrões de potabilidade e plano de amostragem requeridos pelo Ministério 

da Saúde; 

 Cumprimento a prazos de vistoria e de ligação de água e de esgoto, reparo de vazamentos de 

água e reparo de extravasamento de esgoto. 
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Para definição dos temas avaliados com maior frequência nas fiscalizações diretas optou-se por 

agrupá-los em termos finalísticos em vez de processuais. Apesar das unidades componentes dos 

sistemas e soluções alternativas de abastecimento de água serem agrupadas em unidades 

produtoras (captações, elevatórias, adutoras, estações de tratamento) e distribuidoras (adutoras, 

reservatórios, elevatórias, redes de distribuição), os temas de avaliação foram definidos da 

seguinte forma: 

 Capacidade do sistema de abastecimento: compreende volumes produzidos, tempos de 

operação e volumes de reservatórios; 

 Continuidade do abastecimento: compreende informações de paralisações e descontinuidade; 

 Qualidade da água: compreende resultados de análises de qualidade da água distribuída, plano 

de amostragem e limpezas de reservatórios e rede. 

Para o serviço de esgotamento sanitário o foco foi o tratamento de esgoto, sendo esta a única 

categoria definida. Nesse tema considerou-se a avaliação em termos quantitativos, ou seja, dos 

volumes tratados, e em termos qualitativos, relativos à eficiência do tratamento e cumprimento 

da legislação ambiental. 

Informações sobre áreas sob concessão do prestador, população atendida e plano de saneamento 

básicos, que abrangem tanto o serviço de abastecimento de água como o de esgotamento sanitário 

foram expressos na categoria “aspectos gerais”. Já a qualidade do atendimento a solicitações e 

reclamações de usuários foi expressa na categoria “relação com o usuário”. 

 

SELEÇÃO DE INDICADORES PARA MONITORAMENTO REMOTO 

 

Após a avaliação de 316 informações correlatas aos sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, disponíveis para uso como indicadores, os técnicos consultados elencaram 

74 como essenciais para se obter um panorama do serviço prestado. A distribuição das 

informações de acordo com a base de dados e com os temas de avaliação dos serviços são 

apresentadas na Figura 2 e na Figura 3, respectivamente. 
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Figura 2. Distribuição das informações quanto à tipologia 

 

 

Figura 3. Distribuição das informações quanto aos temas de avaliação 

 

 

A maior parte das informações selecionadas são referentes à base de dados de informações 

operacionais, tanto para o serviço de abastecimento de água (17) quanto para o de esgotamento 

sanitário (10). Quanto aos temas avaliados, os indicadores selecionados concentraram-se nas 

categorias “características gerais” (21) e “relação com o usuário” (24). A lista completa dos 

indicadores selecionados é apresentada no Quadro 1. 
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Quadro 1. Informações para confecção do relatório de fiscalização indireta 

Capacidade do sistema de abastecimento: 

 Coeficiente de reservação; 

 Fator carga do tratamento de água; 

 Fator de utilização do tratamento de água; 

 Percentual de perdas estimadas; 

 Percentual do volume produzido que é 
macromedido; 

 Volume distribuído macromedido. 

Continuidade do abastecimento: 

 % de paralisações emergenciais no abastecimento de 
água; 

 % de paralisações programadas no abastecimento de 
água; 

 % de reclamações de falta d’água; 

 Bairros mais afetados por paralisações no 
abastecimento de água; 

 Motivos mais frequentes de paralisações no 
abastecimento de água; 

 Nº de paralisações emergenciais no abastecimento de 
água; 

 Nº de paralisações no abastecimento de água; 

 Nº de paralisações programadas no abastecimento de 
água; 

 Nº de reclamações de falta d’água ou baixa pressão. 

Características gerais: 

 Área de abrangência do contrato; 

 Atendimento as metas físicas estabelecidas 
em contrato; 

 Data inicial e data final do contrato; 

 Existência de plano de saneamento básico; 

 Extensão de rede coletora de esgoto; 

 Extensão de rede de abastecimento de água; 

 Modalidade do contrato (concessão, 
programa); 

 Nº de economias de água; 

 Nº de economias de esgoto; 

 Nº de ligações de água; 

 Nº de ligações de esgoto; 

 Percentual de atendimento com 
abastecimento de água; 

 Percentual de atendimento com coleta de 
esgoto; 

 Percentual de hidrometração de ligações; 

 Percentual do volume micromedido que é 
estimado; 

 População atendida com abastecimento de 
água; 

 População atendida com esgotamento 
sanitário; 

 Vazão média distribuída; 

 Vigência do plano de saneamento básico; 

 Volume coletado de esgoto; 

 Volume médio diário distribuído per capita. 

Relação com o usuário: 

 % de cumprimento a prazos para ligação de água; 

 % de cumprimento a prazos para ligação de esgoto; 

 % de cumprimento a prazos para reparação de 
vazamentos de água; 

 % de cumprimento a prazos para reparo de 
vazamento de esgoto; 

 % de registros de consulta a informações; 

 % de registros de críticas; 

 % de registros de denúncias; 

 % de registros de elogios; 

 % de registros de reclamações; 

 % de solicitações; 

 % de sugestões; 

 Nº de reparos de vazamento de esgoto executados; 

 Nº de ligações de água executadas; 

 Nº de ligações de esgoto executadas; 

 Nº de reclamações; 

 Nº de reparos de vazamento de água executados; 

 Nº de solicitações; 

 Reclamações devido a verificação da qualidade da 
água; 

 Reclamações devido a verificação de falta d’água; 

 Solicitações de descarga de rede executadas; 

 Solicitações de inspeção de rede executadas; 

 Solicitações de limpeza de caixa de manobra 
executadas; 

 Solicitações de limpeza de reservatório executadas; 

 Total de manifestações recebidas pela ouvidoria da 
Arsae-MG. 

Qualidade da água: 

 Cumprimento do plano de amostragem; 

 Percentual de atendimento ao padrão de cloro 
residual livre; 

 Percentual de atendimento ao padrão de 
coliformes totais; 

 Percentual de atendimento ao padrão de cor; 

 Percentual de atendimento ao padrão de 
Escherichia coli; 

 Percentual de atendimento ao padrão de 
fluoreto; 

 Percentual de atendimento ao padrão de pH; 

 Percentual de atendimento ao padrão de 
turbidez; 

 Percentual de locais que atendem ao padrão 
de potabilidade. 

Tratamento de esgoto: 

 Cumprimento dos padrões de lançamento de 
efluente; 

 Porcentagem de esgoto coletado que é tratado; 

 Porcentagem de redução de DBO; 

 Volume tratado de esgoto. 
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ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTO INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO 

 

A fiscalização indireta, por meio de indicadores, possibilita aumentar a abrangência do 

monitoramento e avaliar vários municípios simultaneamente e periodicamente. Os procedimentos 

de coleta, processamento e análise dos indicadores podem ainda ser automatizados para diminuir 

ainda mais o tempo da fiscalização. Por outro lado, esse tipo de fiscalização depende 

sobremaneira da disponibilidade de dados confiáveis, o que dificilmente é observado em todas as 

unidades dos sistemas que seriam alvo de uma fiscalização direta. 

A fiscalização direta, por sua vez, abre caminho para a verificação de aspectos que não estão 

inclusos no monitoramento rotineiro da operação da prestação dos serviços. Em geral, permite 

análises com maior riqueza de detalhes e a possibilidade de comunicação imediata com o 

prestador para sanar dúvidas, requerer esclarecimentos ou informações adicionais. Ao custo disso, 

a demanda por recursos financeiros (deslocamento e diárias de fiscais), pessoais e tempo tende a 

ser muito superior à da fiscalização indireta. 

A integração desses métodos de fiscalização visou unir as vantagens de cada uma e suprir parte 

das deficiências apresentadas. O procedimento proposto consiste em utilizar a fiscalização 

indireta como ferramenta para orientar a seleção de municípios (em determinada região) e de 

unidades dos sistemas (em determinado municípios) que apresentariam maior vulnerabilidade e 

problemas na prestação dos serviços. Identificados os pontos críticos, apenas estes seriam alvo da 

fiscalização direta para averiguar a gravidade dos problemas e dar maior sustentabilidade às 

solicitações de melhorias. 

A proposta envolve o uso da fiscalização indireta em dois níveis de abrangência: por município e 

por tema de avaliação, conforme apresentado na Figura 4 e descrito a seguir: 

1) Primeiramente, por grupo de municípios com serviços regulados em uma determinada região: 

os municípios selecionados (com piores indicadores) receberão visitas de técnicos para 

fiscalização direta. É desejável limitar geograficamente a região inicial para permitir o 

deslocamento tempestivo da equipe de fiscalização entre municípios escolhidos, sendo 

possível inclusive adotar a mesma agregação eventualmente utilizada por prestadores 

regionais. Os demais municípios (com melhores indicadores) terão os serviços avaliados 

apenas por meio de fiscalização indireta. 

2) Em seguida, para os temas de avaliação nesses municípios, considerando características 

gerais, relação com o usuário, capacidade do sistema de abastecimento, continuidade do 

abastecimento, qualidade da água e tratamento de esgoto. Assim, de acordo com a 

disponibilidade de recursos, pode-se optar pela fiscalização direta e completa dos sistemas e 

soluções alternativas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário ou apenas pelos 

itens vinculados aos temas críticos.  
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Figura 4. Processo de fiscalização regional 

 

 

O processo de fiscalização indireta citado na Figura 4 pode ser realizado conforme fluxo 

simplificado disposto na Figura 5. Com a integração das fiscalizações direta e indireta espera-se 

abranger maior número de municípios, reduzir o intervalo entre fiscalizações aumentar a 

eficiência no uso de recursos e aumentar a eficácia, com enfoque nos pontos críticos. 

 

Figura 5. Processo de fiscalização indireta 
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CONCLUSÃO 

 

Os indicadores de desempenho possuem grande potencial como ferramenta para melhoria 

dos processos de fiscalização. Diante do cenário em que as verificações in loco nos sistemas de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário limitam-se à disponibilidade de recursos 

financeiros e pessoais das agências reguladoras e de tempo, torna-se essencial o estudo de 

alternativas que permitam que mais municípios sejam fiscalizados e com maior frequência. 

Observou-se que constatações apresentadas nos relatórios advindos da fiscalização direta 

poderiam ser elaboradas com base em indicadores de desempenho. Como proposta deste trabalho, 

foram apresentados 74 indicadores, divididos em seis temas de avaliação, para fiscalização 

indireta da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. A 

estratégia principal é integrar os dois tipos de fiscalização, utilizando a fiscalização indireta para 

orientar a seleção de municípios (em determinada região) e de unidades dos sistemas (em 

determinado municípios) para orientar, limitar o escopo e tornar mais eficiente a fiscalização 

direta. 

Com a integração espera-se abranger maior número de municípios, reduzir o intervalo 

entre fiscalizações, aumentar a eficiência no uso de recursos e a eficácia, com enfoque nos pontos 

críticos. Tais mudanças incorrem, indiretamente, acelerando a melhoria dos sistemas de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário e a otimização dos investimentos, com 

destinação mais eficiente dos recursos no setor de saneamento. 
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