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RESUMO 

 

O Projeto Sunshine tem por objetivo desenvolver uma metodologia de avaliação anual da 

prestação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em municípios do 

estado de Minas Gerais. O método de avaliação foi estabelecido a partir de indicadores de uso 

difundido entre órgãos e entidades do setor e cujas informações podem ser auditadas e 

certificadas. São avaliados dados do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento Básico 

(Snis) frente a metas do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), da Portaria nº 

2.914/2011, do Ministério da Saúde, e de estatísticas descritivas dos próprios indicadores. A 

principal inovação da proposta foi a consideração de fatores explanatórios relativos a prestadores 

de serviços e aos municípios para determinação de metas diferenciadas e condizentes com o 

contexto local. Como o projeto ainda não foi submetido na sua íntegra ao público, optou-se por 

não apresentar os resultados das avaliações, mas dar ênfase à discussão da metodologia e dos 

aspetos inovadores da proposta, concentrando-se especialmente no exemplo do indicador de 

Perdas (IN049). 

                                                      

1 Gerente de Informações Econômicas na Arsae-MG. Mestre em Gestão e Regulação de Serviços de 

Saneamento pela Fiocruz. Economista formado na UFMG. Participou do Advanced Seminar on Regulatory 

Policy na George Washington University. E-mail: samuel.costa@arsae.mg.gov.br.  
2 Endereço: Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves. Rodovia João Paulo II, nº 4001, Edifício 

Gerais, 12º andar - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 31630-901 - Brasil – Tel.: 

+55 (31)3915-8060. 
3 Gerente de Informações Operacionais na Arsae-MG. Engenheira Civil pela UFMG. Mestre em 

Planejamento Energético e Ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). E mail: 

gizele.borba@arsae.mg.gov.br.  
4 Analista fiscal e de regulação da Arsae-MG. Atuária pela UFMG. E-mail: luiza.lopes@arsae.mg.gov.br.  
5 Analista fiscal e de regulação da Arsae-MG. Engenheiro Ambiental pela Universidade Federal de Viçosa 

(UFV). Mestre em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela UFMG. E mail: 

misael.oliveira@arsae.mg.gov.br.  
6 Analista fiscal e de regulação da Arsae-MG. Estatístico pela UFMG. E-mail: 

ricardo.castro@arsae.mg.gov.br.  

mailto:samuel.costa@arsae.mg.gov.br
mailto:gizele.borba@arsae.mg.gov.br
mailto:luiza.lopes@arsae.mg.gov.br
mailto:misael.oliveira@arsae.mg.gov.br
mailto:ricardo.castro@arsae.mg.gov.br


 

Setor de Autarquias Sul - Quadra 04 - Lote 09/10 - Bloco A - Salas 939/940 - Edifício Victória Office Tower 

Brasília - DF / CEP 70.070-938 

Palavras-chave: Saneamento, Regulação por Exposição, Sunshine Regulation, Indicador, Minas 

Gerais. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

No setor de saneamento básico, a regulação por exposição (do inglês, sunshine regulation) tem 

por premissa a divulgação ao público de resultados de desempenho dos prestadores. Tais 

resultados evidenciam fragilidades e oportunidades de melhorias de cada prestador e permitem a 

comparação com os demais, estabelecendo de forma subjetiva patamares de referência para a 

qualidade da prestação dos serviços. Com tal exposição, espera-se que os prestadores com pior 

desempenho sejam pressionados pela sociedade, poder público e inclusive outros prestadores, a 

adotar ações para melhoria dos serviços. 

Muitos são os exemplos de aplicação da regulação por exposição, como as experiências 

internacionais em Victoria/Austrália (Essencial Services Comission - ESC), Chile 

(Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS), Zâmbia (National Water Supply and Sanitation 

Council - NWASCO), Inglaterra e País de Gales (Water Services Regulation Authority - Ofwat), 

Colômbia (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA), Itália 

(Comitato per La Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche - Coviri), Portugal (Entidade 

Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos - Ersar) e Bélgica (Comité de Contrôle de l’Eau - 

CCE) (MARQUES et al., 2011). No Brasil também existem ao menos três experiências recentes 

de regulação por exposição, mais precisamente no Ceará7 (ARCE, 2017), no Distrito Federal8 

(ADASA, 2016) e em Santa Catarina9 (ARIS-SC, 2016).  

Um dos desafios da aplicação da regulação por exposição em Minas Gerais é a escala territorial 

da avaliação. O estado possui 853 municípios, divididos em 1.727 sedes e localidades (FJP, 2017). 

São municípios cujas peculiaridades nem sempre podem ser desprezadas ao se avaliar a prestação 

dos serviços. Como exemplos, na Figura 1 é apresentada a distribuição dos municípios do estado 

segundo porte populacional e, na  

Tabela 1, a distribuição dos prestadores segundo abrangência e natureza jurídica. Ambos 

evidenciam a diversidade de municípios e prestadores e a importância de um instrumento de 

avaliação que seja robusto o suficiente para mitigar vieses na análise. 

 

                                                      

7 Resolução Arce nº 222, de 31 de maio 2017. 
8 Resolução Adasa nº 08, de 04 de julho de 2016. 
9 Resolução Aris nº 008, de 11 de fevereiro de 2016. 
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Figura 1. Distribuição dos municípios do estado de Minas Gerais por porte populacional 

 
Fonte: IBGE (2016). 

 

Tabela 1. Distribuição dos prestadores de serviços por abrangência e natureza jurídica 

Abrangência Natureza jurídica Nº de prestadores 

Local 

Administração pública direta 245 

Autarquia 87 

Empresa privada 3 

Empresa pública 1 

Regional 
Sociedade de economia mista com administração pública 1 

Empresa pública 1 

Total 
 

338 

Contagem realizada a partir dos prestadores de serviços de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário abrangidos pela coleta de dados do Snis referentes a 2015. 
Fonte: Brasil (2016). 

 

Nesse contexto, apesar das numerosas iniciativas de regulação por exposição, a avaliação dos 

serviços prestados a nível municipal e a nível de prestador no estado de Minas Gerais incorreu 

em uma questão crucial: como proceder à avaliação de desempenho dos serviços 

considerando municípios e prestadores com características tão diversas? Esse é um dos 

pontos críticos mais relevantes para a avaliação e que é tratado neste estudo. Aliado a esse desafio, 

encontra-se a necessidade de se estabelecer indicadores claros, simples, relevantes e de 

monitoramento factível, e de se definir metas condizentes com as realidades locais. 

Com a adoção da regulação por exposição em Minas Gerais propõe-se elevar a transparência e o 

controle social, traduzindo os indicadores de desempenho dos serviços em sinais de simples 

interpretação para a população e demais partes interessadas no setor. A ideia essencial do projeto 

é promover um entendimento mais simplificado sobre questões que envolvem o setor de 

saneamento e incentivar a participação em discussões sobre o tema. 

Este trabalho pretende apresentar a metodologia de avaliação desenvolvida no âmbito do Projeto 

Sunshine (ProSun), o qual está em fase de implantação pela Agência Reguladora de Serviços de 

Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG). 
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Como o projeto ainda não foi submetido na sua íntegra ao público, optou-se por não apresentar 

os resultados da avaliação, mas dar ênfase à discussão da metodologia e dos aspetos inovadores 

da proposta, concentrando-se especialmente no exemplo do indicador de Perdas (IN049). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A proposta de avaliação foi desenvolvida a partir de seis etapas principais, a seguir são detalhados 

os procedimentos realizados em cada uma delas: 

a) Definição do Escopo de Avaliação 

O escopo de avaliação são os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos 

638 municípios do estado de Minas Gerais com serviços regulados pela Arsae-MG. 

Excepcionalmente nas etapas de “Agrupamento por Variáveis Explicativas de Contexto” e de 

“Estabelecimento de Metas”, foram considerados também municípios do estado não regulados 

pela Arsae-MG para determinação de valores de referência. Nos casos em que há mais de um 

prestador operando no município, cada prestador será avaliado individualmente. Por sua vez, no 

caso de prestadores regionais (que atuavam em mais de um município), serão analisados os dados 

isolados de cada município. 

b) Seleção dos Indicadores 

O ponto de partida para a seleção de indicadores foi o conjunto de 16 indicadores do Snis 

recomendados 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 (ABAR, 2017). 

Do referido grupo de indicadores, 8 foram dispensados por tratarem de aspectos fora dos limites 

da gestão dos prestadores de serviços ou por terem sido identificados vieses de interpretação. Os 

indicadores escolhidos foram agrupados em três dimensões de avaliação: universalização, 

qualidade e eficiência. A lista completa dos indicadores é apresentada na Tabela 2: 

Tabela 2. Indicadores avaliados no Projeto Sunshine 

Dimensão Código Descrição do indicador 

Universalização 

IN023 Índice de atendimento urbano de água 

IN024 Índice de atendimento urbano de esgoto 

IN016 Índice de Tratamento de Esgoto 

Qualidade 
IN084 Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão 

IN082 Extravasamentos de esgotos por extensão de rede 

Eficiência 

IN049 Índice de perdas na distribuição 

IN009 Índice de hidrometração 

IN011 Índice de macromedição 
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c) Análise da Base de Dados 

O Snis foi utilizado como ponto de partida para a avaliação dos serviços por se tratar de base de 

dados consolidada e reconhecida nacionalmente. As informações e indicadores desagregados 

foram obtidos por meio do aplicativo online “Série Histórica” (BRASIL, 2016). A análise da base 

de dados do período de 2012 a 2014 compreendeu a identificação e remoção de valores atípicos 

e de erros de preenchimento e o balanceamento dos dados. Para cada indicador, foram removidos 

os registros de municípios que não reportaram informações em ao menos um desses três anos. 

Tais procedimentos foram adotados a fim de construir uma base de dados mais robusta e 

minimizar o efeito de valores extremos no estudo. Os dados do ano de 2015 serão utilizados 

apenas para aplicação da avaliação, não sendo aplicados os procedimentos de identificação e 

remoção de valores atípicos, erros de preenchimento ou balanceamento dos dados. 

d) Agrupamento por Variáveis Explicativas de Contexto 

Tendo em vista o tamanho e a grande diversidade de situações a que está sujeito o estado de Minas 

Gerais, optou-se por buscar uma forma de subdivisão do território para estabelecer metas 

diferenciadas e mais aderentes à realidade local dos municípios e prestadores. Sendo assim, para 

cada um dos indicadores selecionados foram estudados diferentes critérios para o agrupamento 

de municípios e de prestadores segundo variáveis explicativas, buscando a formação de grupos 

de análise mais homogêneos. 

 

Figura 2. Exemplo ilustrativo da aplicação de metas de acordo com as condições de cada 

objeto avaliado 

  

Veículo A Veículo B 
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Para um melhor entendimento dessa abordagem apresenta-se como exemplo uma corrida entre 

dois veículos idênticos. Os veículos “A” e “B” precisam percorrer trechos pré-definidos por uma 

comissão organizadora, com a mesma distância e no menor tempo possível (Figura 2). O veículo 

“A” percorre um trecho de pista pavimentada, com poucas curvas, o que permite maior aderência 

dos pneus no solo e o desenvolvimento de maiores velocidades. Já o veículo “B” percorre uma 

estrada vicinal de terra e com maior número de curvas, implicando em menor aderência do veículo 

ao solo e requerendo possivelmente menores velocidades médias para a realização do percurso. 

Mesmo que os veículos sejam idênticos (mesma potência, torque e até o mesmo piloto), o 

desempenho do veículo B tende a ser menor (maior tempo) em virtude das condições externas 

desfavoráveis sob as quais está exposto. O estabelecimento da mesma meta de tempo para os dois 

veículos seria inadequado, uma vez que o trajeto seria uma variável pré-definida pelos 

organizadores das provas e que não é passível de escolha ou alteração pelo piloto. 

Logo, para que ambos os veículos sejam incentivados a atingir patamares competitivos e ao 

mesmo tempo adequados às suas condições, é razoável que a meta de tempo para o veículo “B” 

(que corre em condição menos favorável) seja maior que a do veículo “A” (que corre em condição 

mais favorável). 

No exemplo, o tipo de superfície (asfalto ou terra) e a sinuosidade (maior ou menor) do trecho 

foram escolhidas como variáveis explicativas para a diferença de desempenho (tempo de 

percurso), podendo ser utilizadas como critérios para justificar a definição de diferentes metas. 

Todavia, outras variáveis explicativas também poderiam ter sido escolhidas, como declividade 

(maior ou menor) ou condições meteorológicas (chuva ou sol). Da mesma forma, para cada 

indicador do ProSun foram estudadas diferentes variáveis explicativas que pudessem ser 

empregadas para a formação de grupos mais homogêneos de prestadores/municípios. 

As variáveis explicativas testadas expressam características locais que estão além do controle do 

prestador. Elas foram escolhidas a partir de trabalho da equipe técnica da Arsae-MG com extensa 

pesquisa bibliográfica, análises estatísticas e julgamento profissional, e para cada uma foram 

elaboradas hipóteses para explicar o seu efeito sobre o indicador avaliado. 

A escolha de uma ou outra variável explicativa para agrupamento de municípios e prestadores 

buscou fazer com que as diferenças entre os grupos fossem as maiores possíveis e que as 

diferenças dentro desses grupos fossem as menores possíveis. A diferença entre grupos pode ser 

contornada pelo estabelecimento de metas diferenciadas, conforme as diretrizes de avaliação. 

Porém, as diferenças entre elementos do mesmo grupo devem ser pequenas, na medida do 

possível, para que a adoção de uma meta fixa para todos do grupo seja o mais justo possível. 

Para avaliar o efeito de variáveis explicativas sobre cada indicador, a necessidade de divisão por 

grupos e definir o ponto de corte, adotou-se a ferramenta estatística de árvore de decisão Cart 

(Classification and Regression Tree). Esta é uma técnica descritiva, não paramétrica, utilizada 
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para determinar as variáveis explicativas que melhor explicam uma variável resposta (nesse caso, 

os indicadores), de forma que o resultado é uma árvore de classificação. Esta metodologia pode 

ser usada tanto no estudo da relação entre as variáveis quanto para a predição da variável resposta 

(BREIMAN et al., 1984, p. 6). Sua principal vantagem está na facilidade de entendimento devido 

a sua interpretação intuitiva. 

Para controlar a divisão por grupos em cada indicador, foram fixados dois parâmetros: cada grupo 

deveria ter no mínimo 100 registros de municípios (considerando a soma dos registros de 2012 a 

2014) e deveriam ser formados, no máximo, quatro subgrupos. A determinação desses parâmetros 

é relevante para que os subgrupos gerados sejam mais robustos, permitindo elaboração de uma 

análise mais consistente dos dados. 

 

Figura 3. Exemplo genérico de aplicação da metodologia Cart 

 

 

Para melhor compreensão do funcionamento da metodologia Cart, um exemplo genérico é 

apresentado na Figura 3. Observa-se que, dentre as variáveis explicativas testadas, duas estão 

associadas a variações significativas no indicador, o que gerou a necessidade de separação dos 

municípios em três subgrupos (G1A, G1B e G2). No entanto, esse padrão não é a regra geral, 

sendo possível que sejam formados quatro, dois ou nenhum subgrupo. Vale ressaltar que o grupo 

G2 não foi subdividido por dois motivos possíveis: para que o número mínimo de registros por 

subgrupo (100) fosse mantido ou porque não havia nenhuma variável explicativa que estivesse 

associada a uma variação significativa do indicador dentro desse subgrupo. A modelagem foi 
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realizada utilizando o software livre R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2011) e a função 

rpart do pacote rpart (THERNEAU, ATKINSON e RIPLEY, 2015). 

Como essa metodologia é responsável por identificar grupos de dados com características 

distintas e propiciar maior homogeneidade dentro de cada grupo formado, a técnica se torna mais 

adequada ao presente estudo, pois permite que o estabelecimento de metas para os indicadores 

respeite as condições de contexto dos prestadores e municípios, reduzindo assim as chances de 

penalizar ou beneficiar alguns deles. 

e) Estabelecimento de Metas 

As metas dos indicadores foram fundamentadas no Plano Nacional de Saneamento Básico 

(Plansab) (BRASIL, 2014), Portaria nº 2.914/2011, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) e 

em critérios estatísticos. Para os indicadores de municípios e/ou prestadores divididos por 

subgrupos, as metas finais foram escalonadas: metas mais rígidas para subgrupos em contexto 

mais favorável e metas mais flexíveis para subgrupos em contexto desfavorável. O escalonamento 

das metas finais coincidiu com a diferença entre as medianas de cada subgrupo. Desse modo, 

quanto maior a diferença entre as medianas de dois subgrupos, maior o ajuste da meta de um 

subgrupo para outro. Nos indicadores sem a divisão em subgrupos estabeleceu-se meta única para 

todos os municípios e prestadores. 

As metas intermediárias foram estabelecidas em etapa seguinte à definição da meta final, com 

base na mediana dos valores do indicador. Em cada subgrupo, os valores do indicador que 

atendem à meta final foram desconsiderados e a mediana determinada apenas sobre os valores 

restantes. Assim, espera-se que o número de municípios cujo indicador não atende à meta 

intermediária seja próximo ao número de municípios em que o indicador está entre as metas 

intermediária e final. Como referido anteriormente, o ProSun ainda não foi apresentado ao público 

geral, sendo assim, as metas para cada subgrupo de indicadores não é escopo do presente artigo. 

f) Avaliação dos Serviços 

Pretende-se realizar avaliação dos valores de cada indicador selecionado com base nos dados do 

Snis a partir do ano de 2015 simultaneamente em duas modalidades: estática e dinâmica. Na 

avaliação estática o valor do indicador é comparado com metas intermediária e final. Se o valor 

atender à meta final, é enquadrado na categoria “satisfatório” (verde). Se permanecer entre as 

metas final e intermediária, vai para a categoria “moderado” (amarelo). Caso não atenda nem à 

meta “intermediária”, o desempenho no indicador é classificado como insatisfatório (vermelho). 

Quando a avaliação não puder ser realizada, será adotada a categoria “N/D” (branco). 

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 
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de performance, é enquadrado como “piora”. É importante ressaltar que as avaliações estática e 

dinâmica são independentes, estimulando o prestador a melhorar continuamente seu desempenho 

mesmo que já esteja classificado na categoria “satisfatório” em relação à sua meta. Quando a 

avaliação não puder ser realizada, será adotada a categoria “N/D” (branco). 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Tendo em vista a metodologia apresentada, exemplifica-se sua execução com o indicador de 

Perdas na Distribuição (IN049): 

 

Equação: IN049=
(AG006 + AG018 - AG010 - AG024)

(AG006 + AG018 - AG024)
×100 

Unidade de medida: % 

Informações utilizadas:  AG006: Volume de água produzido (1.000 m³/ano); 

 AG010: Volume de água consumido (1.000 m³/ano); 

 AG018: Volume de água tratada importado (1.000 

m³/ano); 

 AG024: Volume de água de serviço (1.000 m³/ano). 
 

O índice de perdas na distribuição expressa a proporção do volume de água distribuído que não é 

consumido pelos usuários, seja por aspectos físicos da operação dos sistemas (vazamentos), 

comerciais (ligações clandestinas e outras fraudes) ou ainda por problemas de medição 

(macromedição e hidrometração deficientes e imprecisão inerente aos dispositivos).  

Os principais critérios utilizados para identificação de valores atípicos e para aumentar a 

confiabilidade na análise do indicador IN049 pelo modelo Cart foram: 

 Exclusão dos registros de municípios com valor de IN009: índice de hidrometração ≤ 90%; 

 Exclusão dos registros de municípios com valor de IN011: índice de macromedição ≤ 90%; 

 Exclusão dos registros de municípios com valor de IN049: índice de perdas na distribuição 

< 5% e > 60%. 

Foram listadas nove variáveis explicativas que poderiam afetar o valor do índice de perdas na 

distribuição, conforme apresentado na Tabela 3:   
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Tabela 3. Variáveis explicativas utilizadas no modelo Cart para o indicador IN049 

Código 

Variável de 

agrupamento 

Hipótese explicativa para a relação entre a variável e o 

indicador 

Relação 

esperada 

AG026 População 
urbana 

atendida com 
abastecimento 

de água 

Municípios com maiores populações atendidas com água contam 
com maiores extensões de rede e número de ligações e 
acumulam a maior parte dos aglomerados urbanos 
desordenados, fatores que dificultam o monitoramento de 
vazamentos e a realização de leituras para aferição dos volumes 
micromedidos. Dessa forma, tais municípios estão mais 
suscetíveis a perdas aparentes, comerciais e físicas. 

+ 

Ano Ano de 
referência 

A inclusão dessa variável é útil para avaliar se há mudanças 
abruptas no comportamento do indicador. 

+/- 

AR015 Declividade Maiores declividades estão associadas a maior amplitude 
topográfica, o que exige a implantação de maior número de 
estações elevatórias e operação com pressões mais elevadas na 
rede de distribuição. Tal situação favorece a ocorrência de 
vazamentos e aumento das perdas físicas. 

+ 

AR010 Índice de 
economias 

atingidas por 
paralisações 

Quanto maior o número de economias atingidas por paralisações, 
maior a possibilidade de entrada de ar na tubulação, 
movimentando os hidrômetros e elevando o volume consumido 
mensurado pela passagem de ar. Dessa forma, a diferença entre 
os volumes distribuídos e consumidos é artificialmente reduzida, 
bem como o percentual de perdas. 

- 

AR013 Consumo total 
de energia 
elétrica nos 
sistemas de 

abastecimento 
por metro 

cúbico 
produzido 

Maiores consumos de energia por volume de água produzido 
indicam maiores pressões médias de operação do sistema em 
função de maiores variações de relevo. Tais áreas devem 
apresentar valores mais elevados de perdas. 

+ 

IN020 Extensão de 
rede por 
ligação 

Cidades mais adensadas têm maior número de ligações por 
extensão de rede do que cidades menos adensadas. Sendo assim, 
para o mesmo número de ligações, quanto maior a extensão de 
rede (maior IN020) maiores tendem a ser as perdas. 

+ 

IN053 Consumo 
médio de água 
por economia 

Considerando que há uma parcela considerável de vazamentos 
próximos às ligações prediais com a rede e que independem do 
volume consumido, quanto maior o consumo médio de água, 
menor a proporção de perdas de distribuição. 

- 

X001 Abrangência 
do prestador 

Espera-se que prestadores regionais, que geralmente contam 
com mais recursos e melhores níveis de gestão, apresentem 
menores níveis de perdas. 

Regionais: 
- 

Locais: + 

X100 Natureza 
jurídica do 
prestador 

Prestadores públicos, privados, de sociedade economia mista e 
autarquias tendem a dispor de melhores níveis de gestão e mais 
recursos, o que poderia resultar em menores níveis de perdas. 
Prestadores da administração pública direta, por sua vez, 
encaram mais limitações técnicas e de recursos, o que poderia 
resultar em maiores perdas. 
 

Público, 
Privado, 

SEM, 
Autarquia: 

- 
APD: + 

Legenda: (+) Relação direta: quanto maior o valor da variável explicativa, maior o valor do indicador; 
(-) Relação inversa: quanto maior o valor da variável explicativa, menor o valor do indicador. 
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A adoção da metodologia Cart permitiu a identificação de 4 grupos distintos, conforme 

características de contexto identificadas para os prestadores e municípios como as mais relevantes 

dentre as relacionadas. Segundo o método, duas variáveis mostraram-se associadas a variações 

mais significativas no índice de perdas, sendo elas a população urbana atendida com 

abastecimento de água (AG026) e a declividade10 (AR015). 

Os resultados do modelo corroboram as expectativas da agência, destacando que municípios com 

maiores populações atendidas com água contam com maiores extensões de rede e número de 

ligações, concentrando também a maior parte dos aglomerados urbanos desordenados, fatores que 

dificultam o monitoramento de vazamentos e a realização de leituras para aferição dos volumes 

micromedidos. Dessa forma, tais municípios estão mais suscetíveis a índices de perdas mais 

elevadas. 

Adicionalmente, maiores declividades estão associadas a maior amplitude topográfica, o que 

exigiria a implantação de maior número de estações elevatórias e operação com pressões mais 

elevadas na rede de distribuição. Tal situação favorece a ocorrência de vazamentos e aumento das 

perdas físicas. O resultado da aplicação do método Cart para o índice de perdas na distribuição e 

identificação de grupos mais homogêneos para definição de metas de desempenho é apresentado 

na Figura 4. 

A Figura 5, por sua vez, apresenta a distribuição dos municípios e prestadores dentro dos 4 

agrupamentos realizados. A figura consegue transparecer duas situações bastante interessantes: 

a) a variável mais relevante para a divisão do índice de perdas no estado é o tamanho de suas 

populações urbanas atendidas de água (AG026), constituindo-se como corte 22.360 habitantes, 

divisão que parece não seguir nenhum padrão em relação a distribuição espacial do território; b) 

a segunda variável mais relevante foi a declividade (AR015), que serviu para subdividir os grupos 

1 e 2 conforme distribuições espaciais muito similares. Nos agrupamentos finais é possível 

enxergar um recorte diagonal do estado, em que as regiões que mais se aproximam do Norte, 

Noroeste e Triângulo apresentam, em geral, topografia menos acidentada e as demais, tais como 

Sul, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Jequitinhonha e 

Mucuri – por exemplo – tendem a exibir topografias mais acidentadas. 

                                                      

10 Para o indicador IN049 – índice de perdas na distribuição – foi avaliada a variável explicativa declividade média 

para expressar a inclinação média do solo na área urbana do município. Como esta variável não está entre as 

informações do Snis, foi realizado levantamento de dados de limites municipais disponibilizados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017) e os arquivos importados para o software R com a função shapefile 

do pacote raster (HIJMANS, 2016). Já a declividade do terreno foi extraída do modelo digital de elevação (MDE) do 

projeto Topodata (INPE, 2011), importada para o software R com a função raster e as médias calculadas com a função 

extract. 
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Figura 4. Resultado da aplicação do método Cart para o índice de perdas na distribuição 

 

 

Figura 5.  Distribuição dos municípios por agrupamento do Cart – IN049 
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Conforme a metodologia apresentada na seção anterior, as etapas posteriores a identificação 

desses agrupamentos seriam: definição de metas para cada subgrupo e, posteriormente, sua 

avaliação periódica, itens que fogem ao escopo do presente artigo. Em uma síntese bastante 

didática, apresentada na Figura 6, depreende-se a relação entre as perdas para os municípios de 

Minas Gerais e as variáveis de contexto mais relevantes para justificá-las: 

 

Figura 6: Síntese Didática de Resultados para Perdas (IN049) em Minas Gerais 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O conjunto de indicadores propostos e 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 e o 

controle social, esforços devem ser envidados para a divulgação dos resultados em variados meios 

de comunicação. 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, com a aplicação da regulação por exposição, pressionar 

prestadores, municípios e governo para que haja mais ações de melhorias no setor de saneamento. 

Os ciclos de avaliação futuros poderão incluir comparações entre prestadores de Minas Gerais e 

do restante do Brasil que incentivem a adoção de padrões de qualidade cada vez mais elevados 

para a prestação de serviços. Além disso, a confiabilidade de indicadores e de informações poderá 

ser avaliada à medida que futuramente iniciem-se os procedimentos de auditoria e certificação de 

informações pelas agências reguladoras na Abar, alvo do Projeto Acertar. 

Na seção de Resultados, verificou-se a grande dispersão das perdas na distribuição dentro dos 

diferentes municípios e prestadores no estado de Minas Gerais. O emprego da metodologia Cart 

foi considerado uma inovação essencial, utilizada como suporte ao estabelecimento de metas 

diferenciadas para grupos de municípios/prestadores com características mais homogêneas. 

Sendo assim, prestadores que enfrentem situações de contexto desfavoráveis e fora de seu 

Dados de Perdas (IN049)
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controle, poderiam ter metas mais flexíveis enquanto aqueles em situação mais confortável 

poderiam ter metas mais desafiadoras. Para o indicador de perdas, as variáveis mais relevantes 

para a subdivisão dos grupos de análise foram: o tamanho da população e o relevo local. 

É necessário frisar que os resultados apresentados são referentes aos dados observados em Minas 

Gerais, podendo ser consideravelmente diferentes se a metodologia for aplicada para outras 

regiões e/ou períodos de análise. Portanto, não se recomenda a aplicação dos agrupamentos aqui 

identificados para outras regiões do Brasil ou do exterior sem o embasamento e ajuste dos estudos 

realizados com dados que reflitam as respectivas realidades locais. 
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