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1 APRESENTAÇÃO 
 
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), por meio da 
Resolução Conjunta SEMAD/FEAM/IGAM n° 2.466/2017, instituiu a Infraestrutura de Dados Espaciais 
do Sisema, denominada IDE-Sisema. A plataforma de dados tem o objetivo de organizar, armazenar, 
compartilhar e disseminar o uso de dados geoespaciais gerados pelas atividades realizadas por 
diversos órgãos que compõem o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema).  
 
Considerando a possibilidade de publicação de informações de órgãos e entidades externos ao Sisema 
na plataforma, a vinculação da Agência à Semad e o comprometimento da Agência com a 
transparência ativa, a Arsae-MG e a Semad estabeleceram parceria para compartilhamento de 
informações sobre os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário na plataforma 
IDE-Sisema. Espera-se que essa ação traga maior transparência sobre os serviços de água e esgoto 
prestados à população, enriqueça o acervo de dados públicos da plataforma e possibilite análises 
espaciais integrando informações de saneamento com outras já existentes na plataforma. 
 
Diante dessa parceria, esta nota técnica tem o intuito de descrever, explicar e orientar a publicação de 
cada uma das informações e indicadores disponibilizados pela Arsae-MG na plataforma do IDE-Sisema. 
 
2 ESTRUTURA DAS CAMADAS 
 
A Arsae-MG é responsável pela regulação e fiscalização de 643 municípios. Esses municípios são 
atendidos por quatro prestadores regulados que periodicamente enviam para a agência informações 
sobre a operação de sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. A maioria das 
informações têm atualização mensal e escopo detalhado, sendo o envio regulamentado por meio da 
Resolução Arsae-MG nº 114/2018. 
 
Dentre as informações recebidas, listada no Anexo IV da referida resolução, foram selecionadas 
aquelas de maior relevância para inclusão na IDE-Sisema na forma de camadas, as quais foram 
organizadas em três temas: prestação dos serviços, abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
conforme Apêndice. 
 
3 TEMA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 
Esse tema é composto por informações genéricas e que não fazer referência a nenhum serviço 
específico, mas que dizem respeito ao panorama geral dos municípios. São duas camadas que 
abrangem (i) informações contratuais e (ii) um indicador do número médio mensal de reclamações de 
usuários a cada 10 mil habitantes. A seguir é descrita cada camada.  
 

3.1 Serviços prestados 
 

3.1.1 Descrição 
Corresponde aos tipos de serviços prestados no município para o qual há informações disponíveis na 
plataforma IDE-Sisema. 
 

3.1.2 Formulação 
A informação sobre os serviços prestados foi agregada com base nos municípios com serviços 
regulados pela Arsae-MG. 
Sigla: ser_pre_tds. 
 

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=43718
http://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/
http://www.arsae.mg.gov.br/component/gmg/page/792-114-2018-estabelece-diretrizes-para-o-envio-de-informacoes-pelos-prestadores-de-servicos-regulados
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3.1.3 Categorias 
Sugere-se que as categorias de serviços prestados sejam apresentadas conforme a Tabela 1. 
 

Tabela 1: Legenda para a camada “ser_pre_tds” 

Cor Categorias 

 água 

 água e esgoto,  
água (Copasa) e água e esgoto (Copanor), ou 
água e esgoto (Copasa) e água e esgoto (Copanor) 

 Não disponível 

 
3.1.4 Considerações 

Ao analisar a camada, deve-se considerar que: 

 Apenas os municípios regulados pela Arsae-MG estão classificados em categorias. 

 A indicação de “Não disponível” não deve ser interpretada como ausência de prestadores ou de 
não prestação de serviços. 

 
3.1.5 Informações complementares 

A análise dos valores do indicador deve ser realizada em conjunto com outras informações. Assim, ao 
clicar em um determinado município, além do valor do indicador, também devem ser exibidas as 
seguintes informações:  

 Prestadores de serviços – pre_nom_tds; 

 Data de início do contrato – dat_ini_tds; 

 Data final do contrato – dat_fim_tds; e 

 Localidade abrangidas – loc_nom_tds. 
 

3.2 Número médio mensal de reclamações de usuários por mês a cada 10 mil hab. 
 

3.2.1 Descrição 
Corresponde ao número médio de reclamações de usuários de um município por mês, ponderado por 
10 mil habitantes. 
 

3.2.2 Cálculo 
Matematicamente, o indicador pode ser expresso pela seguinte equação:  

𝑡𝑎𝑥_𝑟𝑒𝑐_𝑝𝑜𝑟_10𝑚𝑖𝑙_ℎ𝑎𝑏_𝑎𝑔𝑢 = (
𝑛𝑢𝑚_𝑟𝑒𝑐_𝑡𝑜𝑡

𝑝𝑜𝑝_𝑡𝑜𝑡_𝑐𝑜𝑛_𝑎𝑔𝑢 × 𝑛𝑢𝑚_𝑚𝑒𝑠
) × 10.000 

 
Sendo: 

 𝑡𝑎𝑥_𝑟𝑒𝑐_𝑝𝑜𝑟_10𝑚𝑖𝑙_ℎ𝑎𝑏_𝑎𝑔𝑢: número médio mensal de reclamações de usuários por mês a cada 
10 mil habitantes (reclamações/mês/10mil hab.); 

 𝑛𝑢𝑚_𝑟𝑒𝑐_𝑡𝑜𝑡: número de reclamações de usuários registradas no município no intervalo de tempo 
analisado (reclamações); 

 𝑝𝑜𝑝_𝑡𝑜𝑡_𝑐𝑜𝑛_𝑎𝑔𝑢: população total na área de concessão do serviço de abastecimento de água 
(hab.); e 

 𝑛𝑢𝑚_𝑚𝑒𝑠: número de meses avaliados para contagem do número de reclamações (mês). 
 

3.2.3 Categorias 
Os valores da camada são apresentados em escala de cor azul, em que quanto mais escura é a cor 
atribuída ao município maior é o número médio mensal de reclamações de usuários por mês a cada 
10 mil habitantes. Considerando valores arredondados dos quartis, a legenda para a camada está 
apresentada na Tabela 2. 
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Tabela 2: Legenda para a camada “tax_rec_por_10mil_hab_agu” 

Cor Valor (reclamações/mês/10 mil hab.) 

 < 25 

 ≥ 25 e < 37 

 ≥ 37 e < 54 

 ≥ 54 

 Não disponível 

 
3.2.4 Considerações 

Na concepção do indicador foram considerados como municípios com informações indisponíveis os 
seguintes casos: 

 Municípios com nenhum registro de reclamação no período; 

 Municípios para os quais não há dados para cálculo do indicador; 

 Municípios não regulados pela Arsae-MG. 
 
Ao analisar a camada, deve-se considerar que: 

 O cálculo é realizado considerando somente os dados do ano anterior e somente as localidades sob 
concessão dos prestadores regulados que tenham dados disponíveis; 

 A data de registro da reclamação é o parâmetro utilizado para caracterizar o mês de apuração e 
não a data de atendimento ou de conclusão da demanda; 

 Nos municípios atendidos por mais de um prestador, o número de reclamações foi agregado; 

 A população total na área de concessão utilizada para ponderar o indicador refere-se ao serviço de 
abastecimento de água e ao último mês do ano anterior; e 

 O fato do município prestar apenas o serviço de abastecimento de água pode favorecer valores do 
indicador ligeiramente inferiores quando comparado com outro município no qual são prestados 
os serviços de água e também de esgoto. 

 
3.2.5 Informações complementares 

A análise dos valores do indicador deve ser realizada em conjunto com outras informações. Assim, ao 
clicar em um determinado município, além do valor do indicador, também devem ser exibidas as 
seguintes informações:  

 Número de reclamações de usuários – num_rec_tot; 

 População total na área de concessão do serviço de abastecimento de água (hab.) –
pop_tot_con_agu; e 

 Serviços prestados no município – ser_pre_tds. 
 
4 TEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 
Esse tema é composto por cinco camadas que caracterizam a prestação dos serviços de abastecimento 
de água, sendo elas: 

 Percentual de atendimento com abastecimento de água na área de concessão; 

 Percentual de perdas de água na distribuição; 

 Número médio mensal de paralisações no abastecimento de água a cada 10 mil habitantes; 

 Duração do racionamento de água no último ano; e 

 Percentual médio das análises realizadas que atendem a concentrações limite.  
 
A seguir é descrita cada camada. 
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4.1 Percentual de atendimento com abastecimento de água na área de concessão 
 

4.1.1 Descrição 
Corresponde ao percentual da população atendida com serviço de abastecimento de água, 
considerando apenas a área do município em que o prestador tem concessão dos serviços. 
 

4.1.2 Cálculo 
Matematicamente, o indicador pode ser expresso pela seguinte equação: 

𝑝𝑒𝑟_𝑎𝑡𝑒_𝑐𝑜𝑛_𝑎𝑔𝑢 = (
𝑝𝑜𝑝_𝑎𝑡𝑒_𝑐𝑜𝑛_𝑎𝑔𝑢

𝑝𝑜𝑝_𝑡𝑜𝑡_𝑐𝑜𝑛_𝑎𝑔𝑢
) × 100% 

 
Sendo: 

 𝑝𝑒𝑟_𝑎𝑡𝑒_𝑐𝑜𝑛_𝑎𝑔𝑢: percentual de atendimento com abastecimento de água na área de concessão 
(%); 

 𝑝𝑜𝑝_𝑎𝑡𝑒_𝑐𝑜𝑛_𝑎𝑔𝑢: população atendida com abastecimento de água na área de concessão (hab.);e 

 𝑝𝑜𝑝_𝑡𝑜𝑡_𝑐𝑜𝑛_𝑎𝑔𝑢: população total na área de concessão do serviço de abastecimento de água 
(hab.). 
 

4.1.3 Categorias 
Os valores do indicador são apresentados em escala de cor azul, em que quanto mais escura é a cor 
atribuída ao município menor é o percentual de atendimento com abastecimento de água na área de 
concessão. Considerando valores dos quartis arredondados, a legenda para esse indicador está 
apresentada na Tabela 3. 
 

Tabela 3: Legenda para o indicador “per_ate_con_agu” 

Cor Valor (%) 

 ≥ 93 

 ≥ 90 e < 93 

 ≥ 87 e < 90 

 < 87 

 Não disponível 

 
4.1.4 Considerações 

Na concepção do indicador foram considerados como municípios com informações indisponíveis os 
seguintes casos: 

 Municípios com índices menores que 0% ou maiores que 100%; 

 Municípios cuja sede municipal é operada pela Copanor; 

 Municípios para os quais não há dados para cálculo do indicador; e 

 Municípios não regulados pela Arsae-MG. 
 
Vale ressaltar que municípios em que a sede municipal é atendida pela Copasa e as localidades 
atendidas pela Copanor tiveram o cálculo realizado com base apenas nas informações da Copasa. 
 

4.1.5 Informações complementares 
A análise dos valores do indicador deve ser realizada em conjunto com outras informações. Assim, ao 
clicar em um determinado município, além do valor do indicador, também devem ser exibidas as 
seguintes informações: 

 População total atendida com abastecimento de água na área de concessão (hab.) – 
pop_ate_con_agu; e 

 População total na área de concessão do serviço de abastecimento de água (hab.) – 
pop_tot_con_agu. 
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4.2 Percentual de perdas de água na distribuição 

 
4.2.1 Descrição 

Corresponde ao percentual do volume de água distribuído no município que é perdido, sejam perdas 
reais ou aparentes. 
 

4.2.2 Cálculo 
Matematicamente, o indicador pode ser expresso pela seguinte equação:  

𝑝𝑒𝑟_𝑝𝑒𝑟_𝑑𝑖𝑠_𝑎𝑔𝑢 = (
𝑣𝑜𝑙_𝑑𝑖𝑠_𝑡𝑜𝑡_𝑎𝑔𝑢 − 𝑣𝑜𝑙_𝑐𝑜𝑛_𝑡𝑜𝑡_𝑎𝑔𝑢

𝑣𝑜𝑙_𝑑𝑖𝑠_𝑡𝑜𝑡_𝑎𝑔𝑢
) × 100% 

 
Sendo: 

 𝑣𝑜𝑙_𝑑𝑖𝑠_𝑡𝑜𝑡_𝑎𝑔𝑢: volume distribuído total (m³), resultado do somatório do volume distribuído 
macromedido (m³) e do volume distribuído estimado (m³) no intervalo avaliado; e 

 𝑣𝑜𝑙_𝑐𝑜𝑛_𝑡𝑜𝑡_𝑎𝑔𝑢: volume consumido total (m³), resultado do somatório do volume consumido 
micromedido (m³) e do volume consumido estimado (m³). 

 
4.2.3 Categorias 

Os resultados do indicador são apresentados em escala de cor azul, em que quanto mais escura é a cor 
atribuída ao município maior é o percentual de perdas de água na distribuição. Considerando valores 
dos quartis arredondados, a legenda para esse indicador está apresentada na Tabela 4. 
 

Tabela 4: Legenda para o indicador “per_per_dis_agu” 

Cor Valor (%) 

 < 23 

 ≥ 23 e < 27 

 ≥ 27 e < 34 

 ≥ 34 

 Não disponível 

 
4.2.4 Considerações 

Na concepção do indicador foram considerados como municípios com informações indisponíveis os 
seguintes casos: 

 Municípios com índices menores que 0% ou maiores que 100%; 

 Municípios cuja sede municipal é operada pela Copanor; 

 Municípios para os quais não há dados para cálculo do indicador; e 

 Municípios não regulados pela Arsae-MG. 
 
Vale ressaltar que municípios em que a sede municipal é atendida pela Copasa e as localidades 
atendidas das pela Copanor tiveram o cálculo realizado com base apenas nas informações da Copasa. 
 

4.2.5 Informações complementares 
A análise dos valores do indicador deve ser realizada em conjunto com outras informações. Assim, ao 
clicar em um determinado município, além do valor do indicador, também devem ser exibidas as 
seguintes informações: 

 Volume de água distribuído total (m³) – vol_dit_tot_agu; 

 Volume de água consumido total (m³) – vol_con_tot_agu; 

 Percentual de micromedição do volume de água consumido (%) – per_mic_agu; e 

 Percentual de macromedição do volume de água distribuído (%) – per_mac_agu. 
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4.3 Número médio mensal de paralisações no abastecimento de água a cada 10 mil hab. 
 

4.3.1 Descrição 
Corresponde ao número médio de paralisações no abastecimento de água de um município por mês, 
ponderado por 10 mil habitantes. 
 

4.3.2 Cálculo 
Matematicamente, o indicador pode ser expresso pela seguinte equação: 

𝑝𝑎𝑟_𝑝𝑜𝑟_10𝑚𝑖𝑙_ℎ𝑎𝑏_𝑎𝑔𝑢 = (
𝑛𝑢𝑚_𝑝𝑎𝑟_𝑎𝑔𝑢

𝑝𝑜𝑝_𝑎𝑡𝑒_𝑐𝑜𝑛_𝑎𝑔𝑢 × 𝑛𝑢𝑚_𝑚𝑒𝑠
) × 10.000 

 
Sendo: 

 𝑝𝑎𝑟_𝑝𝑜𝑟_10𝑚𝑖𝑙_ℎ𝑎𝑏_𝑎𝑔𝑢: número médio mensal de paralisações no abastecimento de água a 
cada 10 mil habitantes (paralisações/mês/10mil hab.); 

 𝑛𝑢𝑚_𝑝𝑎𝑟_𝑎𝑔𝑢: número de paralisações no serviço de abastecimento de água registradas no 
município no intervalo de tempo analisado (paralisações); 

 𝑝𝑜𝑝_𝑎𝑡𝑒_𝑐𝑜𝑛_𝑎𝑔𝑢: população atendida com abastecimento de água na área de concessão (hab.);e 

 𝑛𝑢𝑚_𝑚𝑒𝑠: número de meses avaliados para contagem do número de paralisações (mês). 
 

4.3.3 Categorias 
Os valores do indicador são apresentados em escala de cor azul, em que quanto mais escura é a cor 
atribuída ao município maior é o número médio mensal de paralisações no abastecimento de água por 
10 mil habitantes. Considerando valores dos quartis arredondados, a legenda para esse indicador está 
apresentada na Tabela 5. 
 

Tabela 5: Legenda para o indicador “par_por_10mil_hab” 

Cor Valor (paralisações/mês/10mil hab.) 

 < 0,2 

 ≥ 0,2 e < 0,3 

 ≥ 0,3 e < 0,6 

 ≥ 0,6 

 Não disponível 

 
4.3.4 Considerações 

Na concepção do indicador foram considerados como municípios com informações indisponíveis os 
seguintes casos: 

 Municípios com nenhum registro de paralisação no período; 

 Municípios para os quais não há dados para cálculo do indicador; e 

 Municípios não regulados pela Arsae-MG. 
 
Ao analisar a camada, deve-se considerar que: 

 O cálculo é realizado considerando somente os dados do ano anterior e somente as localidades sob 
concessão dos prestadores regulados que tenham dados disponíveis; 

 A data de início da paralisação é o parâmetro utilizado para caracterizar o mês de apuração e não 
a data de término; 

 Nos municípios atendidos por mais de um prestador, o número de paralisações foi agregado; 

 A população atendida na área de concessão utilizada para ponderar o indicador refere-se ao serviço 
de abastecimento de água e ao último mês do ano anterior. 
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4.3.5 Informações complementares 
A análise dos valores do indicador deve ser realizada em conjunto com outras informações. Assim, ao 
clicar em um determinado município, além do valor do indicador, também devem ser exibidas as 
seguintes informações:  

 Número de paralisações no abastecimento de água (paralisações) – num_par_agu; e 

 População atendida com abastecimento de água na área de concessão (hab) – pop_ate_con_agu. 
 

4.4 Duração média do racionamento de água em localidades no último ano 
 

4.4.1 Descrição 
Corresponde à duração média (em dias) do racionamento do abastecimento de água dentre as 
localidades (distritos municipais) afetadas. 
 

4.4.2 Cálculo 
Matematicamente, o indicador pode ser expresso pela seguinte equação: 

𝑟𝑎𝑐_𝑑𝑢𝑟_𝑎𝑔𝑢 =
∑ (𝑑𝑢𝑟_𝑟𝑎𝑐_𝑙𝑜𝑐𝑖)
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 
Sendo: 

 𝑟𝑎𝑐_𝑑𝑢𝑟_𝑎𝑔𝑢: duração média do racionamento de água em localidades no último ano 
(dias/localidade); 

 𝑖: identificador da localidade afetada por racionamento; 

 𝑑𝑢𝑟_𝑟𝑎𝑐_𝑙𝑜𝑐𝑖: duração do racionamento de água na localidade “𝑖” (dias); 

 𝑛: número de localidades (distritos municipais) afetadas por racionamento no último ano 
(localidades). 

 
4.4.3 Categorias 

Os valores do indicador são apresentados em escala de cor azul, em que quanto mais escura é a cor 
atribuída ao município maior é a duração média do racionamento de água em localidades no último 
ano. Considerando valores dos quartis arredondados, a legenda para esse indicador está apresentada 
na Tabela 6. 
 

Tabela 6: Legenda para o indicador “rac_dur_agu” 

Cor Valor (dias) 

 < 44 

 ≥ 44 e < 85 

 ≥ 85 e < 142 

 ≥ 142 

 Não houve racionamento 

 Não disponível 

 
4.4.4 Considerações 

Ao analisar a camada, deve-se considerar que: 

 Nos municípios em que mais de uma localidade foi afetada por racionamento, o indicador considera 
a duração média do racionamento registrado dentre essas localidades; 

 Municípios regulados sem eventos de racionamento foram classificados na categoria “Não houve 
racionamento”; e 

 Apenas municípios não regulados foram classificados na categoria “Não disponível”. 
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4.4.5 Informações complementares 
A análise dos valores do indicador deve ser realizada em conjunto com outras informações. Assim, ao 
clicar em um determinado município, além do valor do indicador, também deve ser exibida a seguinte 
informação: 

 Relação de localidades afetadas e respectiva duração do racionamento – rac_loc_agu. 
 

4.5 Percentual médio das análises realizadas que atendem a concentrações limite 
 

4.5.1 Descrição 
O indicador tem como finalidade avaliar a qualidade da água distribuída considerando os parâmetros 
cloro residual livre, cor, turbidez, coliformes totais e Escherichia coli. Corresponde à média dos 
percentuais das análises que atendem às concentrações limite de cada parâmetro de monitoramento. 
 

4.5.2 Cálculo 
Matematicamente, o indicador pode ser expresso pela seguinte equação: 

𝑝𝑎𝑑_𝑝𝑜𝑡_𝑎𝑛𝑜 =
∑ (𝑝𝑎𝑑𝑝𝑜𝑡𝑖

)5
𝑖=1

5
; 𝑝𝑎𝑑_𝑝𝑜𝑡𝑖 = (

𝑎𝑛𝑎_𝑟𝑒𝑎_𝑛𝑎𝑜𝑖
𝑎𝑛𝑎_𝑟𝑒𝑎𝑖

) × 100% 

Sendo: 

 𝑝𝑎𝑑_𝑝𝑜𝑡_𝑎𝑛𝑜: percentual médio das análises realizadas que atendem a concentrações limite (%); 

 𝑖: identificador de cada um dos cinco parâmetros de monitoramento (cloro residual livre, cor, 
turbidez, coliformes totais e Escherichia coli); 

 𝑝𝑎𝑑_𝑝𝑜𝑡𝑖: percentual das análises realizadas para o parâmetro “𝑖” que atendem a concentrações 
limite (%); 

 𝑎𝑛𝑎_𝑟𝑒𝑎𝑖: número de análises realizadas para o parâmetro “𝑖” (análises); e  

 𝑎𝑛𝑎_𝑟𝑒𝑎_𝑛ã𝑜𝑖: número de análises realizadas para o parâmetro “𝑖” que não atendem às 
concentrações limite (análises). 

 
4.5.3 Categorias 

Os valores do indicador são apresentados em escala de cor azul, em que quanto mais escura é a cor 
atribuída ao município menor é o percentual médio das análises realizadas que atendem a 
concentrações limite no último ano. Considerando valores dos quartis arredondados, a legenda para 
esse indicador está apresentada na Tabela 7. 
 

Tabela 7: Legenda para o indicador “pad_pot_ano” 

Cor Valor (%) 

 ≥ 0% e ≤ 85% 

 > 85% e ≤ 90% 

 > 90% e ≤ 95% 

 > 95% e ≤ 100% 

 Não disponível 

 
4.5.4 Considerações 

Na concepção do indicador foram considerados como municípios com informações indisponíveis os 
seguintes casos: 

 Municípios com índices menores que 0% ou maiores que 100%; 

 Municípios para os quais não há dados para cálculo do indicador; e 

 Municípios não regulados pela Arsae-MG. 
 
Ao analisar a camada, deve-se considerar que: 
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 O cálculo é realizado considerando somente os dados do ano anterior e somente as localidades sob 
concessão dos prestadores regulados que tenham dados disponíveis; 

 Nos municípios atendidos por mais de um prestador, o número de análises foi agregado; 

 As concentrações limite utilizadas como referência para a Copasa e Copanor são: 
 Cloro residual livre: entre 0,2 mg/l e 2 mg/l; 
 Cor: até 15 uH; 
 Turbidez: até 5 uT; 
 Escherichia coli: ausência em 100 ml; 
 Coliformes totais: em sistemas ou soluções alternativas coletivas que abastecem menos de 

20.000 habitantes, apenas uma amostra dentre as analisadas em cada mês poderá apresentar 
resultado positivo. Em sistemas ou soluções alternativas coletivas que abastecem a partir de 
20.000 habitantes deve estar ausente em 100 ml em 95% das amostras analisadas em cada 
mês. 

 
Referências: 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017. 
Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. 
Anexo XX: Do controle e da vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão 
de potabilidade. Brasília, 2017. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0005_03_10_2017.html>. 

 COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Pesquisa de Qualidade da Água - Portaria 
de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde. Belo Horizonte: 2020. Disponível em: 
<http://www2.copasa.com.br/servicos/qualidadeagua/pesqtel.asp?letra=A&cidade=1720>. 

 
4.5.5 Informações complementares 

A análise dos valores do indicador deve ser realizada em conjunto com outras informações. Assim, ao 
clicar em um determinado município, além do valor do indicador, também devem ser exibidas as 
seguintes informações: 

 Percentual das análises realizadas que atendem às concentrações limite de cloro residual (%) – 
clo_pad_pot; 

 Percentual das análises realizadas que atendem à concentração limite de cor (%) – cor_pad_pot; 

 Percentual das análises realizadas que atendem à concentração limite de turbidez (%) – 
tur_pad_pot; 

 Percentual das análises realizadas que atendem à concentração limite de coliformes totais (%) – 
col_pad_pot; e 

 Percentual das análises realizadas que atendem à concentração limite de Escherichia coli (%) – 
esc_pad_pot. 

 
  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0005_03_10_2017.html
http://www2.copasa.com.br/servicos/qualidadeagua/pesqtel.asp?letra=A&cidade=1720
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5 TEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
 
Esse tema é composto por duas camadas que caracterizam a prestação dos serviços de esgotamento 
sanitário, sendo elas: 

 Percentual de atendimento com coleta de esgoto na área de concessão; e 

 Percentual de tratamento do volume de esgoto coletado. 
 
A seguir é descrita cada camada. 
 

5.1 Percentual de atendimento com coleta de esgoto na área de concessão 
 

5.1.1 Descrição 
Corresponde ao percentual da população atendida com coleta de esgoto, considerando apenas a área 
do município em que o prestador tem concessão dos serviços e independentemente da existência de 
tratamento. 
 

5.1.2 Cálculo 
Matematicamente, o indicador pode ser expresso pela seguinte equação: 

𝑝𝑒𝑟_𝑎𝑡𝑒_𝑐𝑜𝑛_𝑒𝑠𝑔 = (
𝑝𝑜𝑝_𝑎𝑡𝑒_𝑐𝑜𝑛_𝑒𝑠𝑔

𝑝𝑜𝑝_𝑡𝑜𝑡_𝑐𝑜𝑛_𝑒𝑠𝑔
) × 100% 

 
Sendo: 

 𝑝𝑒𝑟_𝑎𝑡𝑒_𝑐𝑜𝑛_𝑒𝑠𝑔: percentual de atendimento com coleta de esgoto na área de concessão (%); 

 𝑝𝑜𝑝_𝑎𝑡𝑒_𝑐𝑜𝑛_𝑒𝑠𝑔: população atendida com coleta de esgoto na área de concessão (hab.); e 

 𝑝𝑜𝑝_𝑡𝑜𝑡_𝑐𝑜𝑛_𝑒𝑠𝑔: população total na área de concessão do serviço de esgotamento sanitário (%). 
 

5.1.3 Categorias 
Os valores do indicador são apresentados em escala de cor azul, em que quanto mais escura é a cor 
atribuída ao município menor é o percentual de atendimento com coleta de esgoto na área de 
concessão. Considerando valores dos quartis arredondados, a legenda para esse indicador está 
apresentada na Tabela 8. 
 

Tabela 8: Legenda para o indicador “per_ate_con_esg” 

Cor Valor (%) 

 ≥ 83 

 ≥ 70 e < 83 

 ≥ 39 e < 70 

 < 39 

 Não disponível 

 
5.1.4 Considerações 

Na concepção do indicador foram considerados como municípios com informações indisponíveis os 
seguintes casos: 

 Municípios com índices menores que 0% ou maiores que 100%; 

 Municípios cuja sede municipal é operada pela Copanor; 

 Municípios para os quais não há dados para cálculo do indicador; e 

 Municípios não regulados pela Arsae-MG. 
 
Vale ressaltar que municípios em que a sede municipal é atendida pela Copasa e as localidades 
atendidas pela Copanor tiveram o cálculo realizado com base apenas nas informações da Copasa. 
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5.1.5 Informações complementares 
A análise dos valores do indicador deve ser realizada em conjunto com outras informações. Assim, ao 
clicar em um determinado município, além do valor do indicador, também devem ser exibidas as 
seguintes informações: 

 População total atendida com coleta de esgoto na área de concessão (hab.) – pop_ate_con_esg; e 

 População total na área de concessão do serviço de esgotamento sanitário (hab.) – 
pop_tot_con_esg. 

 
5.2 Percentual de tratamento do volume de esgoto coletado 

 
5.2.1 Descrição 

Corresponde ao percentual do volume de esgoto coletado pelo prestador na área de concessão do 
serviço de esgotamento sanitário que foi submetido a tratamento. 
 

5.2.2 Formulação 
Foi considerada a seguinte fórmula para o cálculo do indicador por município: 

𝑝𝑒𝑟_𝑡𝑟𝑎𝑡_𝑒𝑠𝑔_𝑐𝑜𝑙 = (
𝑣𝑜𝑙_𝑡𝑟𝑎𝑡_𝑒𝑠𝑔

𝑣𝑜𝑙_𝑐𝑜𝑙_𝑒𝑠𝑔
) × 100% 

Sendo: 

 𝑝𝑒𝑟_𝑡𝑟𝑎𝑡_𝑒𝑠𝑔_𝑐𝑜𝑙: percentual de tratamento do volume de esgoto coletado (%); 

 𝑣𝑜𝑙_𝑡𝑟𝑎𝑡_𝑒𝑠𝑔: volume de esgoto coletado pelo prestador que é submetido à tratamento (m³); e 

 𝑣𝑜𝑙_𝑐𝑜𝑙_𝑒𝑠𝑔: volume de esgoto gerado no município na área de concessão do serviço de 
esgotamento sanitário que é lançado na rede coletora (m3). 

 
5.2.3 Categorias 

Os valores do indicador são apresentados em escala de cor azul, em que quanto mais escura é a cor 
atribuída ao município menor é o seu percentual de atendimento com coleta de esgoto na área de 
concessão. Considerando valores dos quartis arredondados e uma faixa intermediária de 60%, a 
legenda para esse indicador está apresentada na Tabela 9. 
 

Tabela 9: Legenda para o indicador “per_trat_esg_col” 

Cor Valor (%) 

 ≥ 93 

 ≥ 60 e < 93 

 > 0 e < 60 

 Sem tratamento 

 Não disponível 

 
5.2.4 Considerações 

Na concepção do indicador foram considerados como municípios com informações indisponíveis os 
seguintes casos: 

 Municípios cuja sede municipal é operada pela Copanor; 

 Municípios para os quais não há dados para cálculo do indicador; e 

 Municípios não regulados pela Arsae-MG. 
 
Ao analisar a camada, deve-se considerar que: 

 Municípios com valores maiores que 100% foram limitados a 100%; e 

 Municípios em que a sede municipal é atendida pela Copasa e as localidades atendidas das pela 
Copanor tiveram o cálculo realizado com base apenas nas informações da Copasa. 
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5.2.5 Informações complementares 
A análise dos valores do indicador deve ser realizada em conjunto com outras informações. Assim, ao 
clicar em um determinado município, além do valor do indicador, também devem ser exibidas as 
seguintes informações: 

 Volume de esgoto coletado (m³) – vol_esg_col; e 

 Volume de esgoto tratado (m³) – vol_esg_trat. 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A previsão é de que os dados fornecidos pela Arsae-MG sejam atualizados anualmente, em meados de 
março, consolidando as informações sobre a prestação dos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário do ano anterior. 
 
A Gerência de Informações Operacionais está à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e 
sugestões com relação às informações. 
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APÊNDICE: RELAÇÃO DE CAMADAS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

Camada Informações complementares 

Tema serviços prestados 

Serviços - ser_pre_tds 

Prestadores - pre_nom_tds 

Data inicial - dat_ini_tds 

Data final - dat_fim_tds 

Localidades - Loc_nom_tds 

Número médio mensal de 
reclamações de usuários a 

cada 10 mil habitantes 
(reclamações/10 mil hab.) - 
tax_rec_tot_por_10mil_hab 

População total na área de concessão do serviço de abastecimento 
de água (hab.) - pop_tot_con_agu 

Serviços prestados no município - ser_pre_tds 

População total na área de concessão do serviço de abastecimento 
de água (hab.) - pop_tot_con_agu 

Número de reclamações de usuários (reclamações) - num_rec_tot 

Tema abastecimento de água 

Percentual de atendimento 
com abastecimento de 

água na área de concessão 
(%) - per_ate_con_agu 

População atendida com abastecimento de água na área de 
concessão (hab.) - pop_ate_con_agu 

População total na área de concessão do serviço de abastecimento 
de água (hab.) - pop_tot_con_agu 

Percentual de perdas de 
água na distribuição (%) - 

per_per_dis_agu 

Volume de água distribuído total (m³) - vol_dis_tot_agu 

Volume de água consumido total (m³) - vol_con_tot_agu 

Percentual de micromedição do volume de água consumido (%) - 
per_mic_agu 

Percentual de macromedição do volume de água distribuído (%) - 
per_mac_agu 

Número médio mensal de 
paralisações no 

abastecimento de água a 
cada 10 mil habitantes 

(paralisações/10 mil hab.) - 
par_por_10mil_hab_agu 

População atendida com abastecimento de água na área de 
concessão (hab.) - pop_ate_con_agu 

Número de paralisações no abastecimento de água (paralisações) - 
num_par_agu 

Duração média do 
racionamento de água em 
localidades no último ano 

(dias) - rac_dur_agua 

Relação de localidades afetadas e respectiva duração do 
racionamento - rac_loc_agu 

Percentual médio das 
análises realizadas que 

atendem a concentrações 
limite (%) - pad_pot_ano 

Percentual das análises realizadas que atendem às concentrações 
limite de cloro residual livre (%) - Clo_pad_pot 

Percentual das análises realizadas que atendem à concentração 
limite de cor (%) - Cor_pad_pot 

Percentual das análises realizadas que atendem à concentração 
limite de turbidez (%) - Tur_pad_pot 

Percentual das análises realizadas que atendem à concentração 
limite de coliformes totais (%) - Col_pad_pot 

Percentual das análises realizadas que atendem à concentração 
limite de Escherichia coli (%) - Esc_pad_pot 
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Camada Informações complementares 

Tema esgotamento sanitário 

Percentual de atendimento 
com coleta de esgoto na 
área de concessão (%) - 

per_ate_con_esg 

População atendida com coleta de esgoto na área de concessão 
(hab.) - pop_ate_con_esg 

População total na área de concessão do serviço de esgotamento 
sanitário (hab.) - pop_tot_con_esg 

Percentual de tratamento 
do volume de esgoto 

coletado (%) - 
per_tra_esg_col 

Volume de esgoto coletado (m³) - vol_col_esg 

Volume de esgoto tratado (m³) - vol_trat_esg 

 


