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1 APRESENTAÇÃO 
 
Esta nota técnica tem por finalidade documentar, fundamentar e explicar os procedimentos utilizados 
na elaboração dos panoramas municipais da prestação dos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. 
 
2 MOTIVAÇÃO 
 
A elaboração dos panoramas municipais foi motivada principalmente por quatro aspectos: 

• Os requisitos de transparência ativa; 

• A preocupação com a sociedade; 

• A disponibilidade de dados; e 

• A necessidade de múltiplas frentes de atuação da regulação. 
 
A Lei Federal nº 12.527/2011 e o Decreto Estadual nº 45.969/2012 regulamentam o acesso à 
informação no âmbito do Poder Executivo. Neste estão definidas ações de transparência de dois tipos: 
passivas, quando o órgão fornece informações mediante provocação, e ativas, quando 
independentemente de requerimento há a divulgação de informação geral de interesse coletivo por 
ele produzida ou custodiada. 
 
Como agência reguladora, além de observar o disposto no Decreto Estadual, a Arsae-MG considera 
essencial que usuários, prefeitos e a sociedade conheçam a situação dos serviços de água e esgoto em 
seus municípios. O acesso aos indicadores pode comprovar a boa qualidade do serviço ofertado ou 
mesmo oferecer fundamentos para a cobrança por melhorias. 
 
Na Arsae-MG, a Gerência de Informações Operacionais (GIO) dispõe de diversos dados sobre 
abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto nos 643 municípios em que os serviços são 
regulados. Tais dados são enviados periodicamente pelos prestadores de serviços conforme a 
Resolução Arsae-MG nº 114/2018, que trata do envio de informações. São 14 bases de dados de 
natureza operacional, oito delas com envio mensal. 
 
Tais dados, juntamente com outros, são utilizados em diversos processos regulatórios, como 
normatizações, fiscalizações, reajustes e revisões tarifárias e análise de manifestações de usuários que 
chegam até a Ouvidoria da agência. Entretanto, para que regulação seja eficaz, é necessário diversificar 
as frentes de atuação. Nesse contexto, a publicação dos panoramas visa munir a sociedade de 
informações mínimas para fortalecimento do controle social. 
 
 
  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=45969&ano=2012&tipo=DEC
http://arsae.mg.gov.br/resolucoes-normativas/page/792-114-2018-estabelece-diretrizes-para-o-envio-de-informacoes-pelos-prestadores-de-servicos-regulados
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3 PROCEDIMENTOS 
 
As principais etapas da elaboração dos panoramas municipais são apresentadas na Figura 1. Nos itens 
seguintes são descritos os detalhes de cada uma das etapas. 
 
Figura 1. Principais etapas na elaboração dos panoramas municipais 

 
 

3.1 Coleta de dados 
 
Foram utilizadas as seguintes fontes de dados: 

• OP01: Informações operacionais do serviço de abastecimento de água (prestadores); 

• OP02: Informações resumidas de controle da qualidade da água (prestadores); 

• OP07: Informações operacionais do serviço de esgotamento sanitário (prestadores); 

• OP08: Informações resumidas de monitoramento do tratamento de esgoto (prestadores); 

• OP09: Informações cadastrais das unidades de tratamento de esgoto (prestadores); 

• OP14: Informações de contratos (prestadores); 

• Informações de contratos do Portal de Informações da Copasa; 

• Sistema de controle e mapeamento de tramitação processual da Gerência de Planejamento e 
Controle (agência); 

• Dados desagregados de dos serviços de água e esgoto do Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento (BRASIL, 2020); e 

• Estimativas da população residente nos municípios brasileiros com data de referência em 1º de 
julho de 2019 (IBGE, 2020). 

 
3.2 Seleção, verificação e consolidação de informações 

 
O município foi a unidade de análise adotada. Entretanto, nos casos em que há mais de um prestador 
no município, como ocorre com Copasa e Copanor em 34 municípios, foram gerados panoramas 
individuais. A partir das bases de dados foram selecionadas as informações e indicadores mais 
relevantes para caracterizar de forma geral a prestação dos serviços no município. O panorama foi 
organizações nas seguintes seções: 

• Situação contratual; 

• Abrangência 

Bases 
de dados

Seleção de informações 
e verificação 

de inconsistências

Consolidação de 
informações

Desenvolvimento 
do relatório

Desenvolvimento e 
publicação da página
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• Situação do abastecimento de água; 

• Situação do esgotamento sanitário; 

• Fiscalizações; 

• Sugestões, reclamações ou informações sobre os serviços; e 

• Considerações sobre o panorama. 
 

3.2.1 Situação contratual 
 
Na seção “Situação contratual”, de forma simplificada, considerou-se como serviço concedido quando 
existia data de assinatura de contrato ou termo aditivo ao menos para sede ou localidade. Tomou-se 
o cuidado de diferenciar os contratos, celebrados entre município e prestador (para Copasa e 
Copanor), dos convênios celebrados entre o município e a Arsae-MG. Todos os 677 panoramas gerados 
incluem o serviço de abastecimento de água e apenas 340 abrangem também o serviço de 
esgotamento sanitário. Foram utilizadas informações da base de dados OP14 e do Portal de 
Informações da Copasa: 

• Data mais antiga de início da vigência de contrato ou termo aditivo para o serviço de abastecimento 
de água na sede ou localidade; 

• Última data de término da vigência de contrato ou termo aditivo para o serviço de abastecimento 
de água na sede ou localidade; 

• Data mais antiga de início da vigência de contrato ou termo aditivo para o serviço de esgotamento 
sanitário na sede ou localidade; e 

• Última data de término da vigência de contrato ou termo aditivo para o serviço de esgotamento 
sanitário na sede ou localidade. 

 
3.2.2 Abrangência 

 
Na seção “Abrangência”, procurou-se deixar claro quais as regiões do município e qual a população 
que está sob responsabilidade dos prestadores regulados. Foram utilizadas informações estimativas 
da população residente nos municípios brasileiros com data de referência em 1º de julho de 2019 
(IBGE, 2020) e as bases de dados de operação do abastecimento de água (OP01) e de contratos (OP14): 

• População total do município (IBGE); 

• População na área de concessão tendo como referência o serviço de abastecimento de água 
(OP01); e 

• Localidades sob concessão (OP14). 
 

3.2.3 Situação do abastecimento de água e do esgotamento sanitário 
 
As seções “Situação do abastecimento de água” e “Situação do esgotamento sanitário” foram 
apresentadas de forma paralela nos casos em que havia concessão de ambos os serviços. Quando a 
data de início da vigência de contrato ou termo aditivo para o serviço de esgotamento sanitário, na 
sede ou localidade, estava ausente, somente a seção abastecimento de água foi apresentada. As 
informações da sessão foram apresentadas de três formas: para o município, somente para a sede 
municipal e somente para as demais localidades (excluída a sede). Foram utilizadas as bases de dados 
operação do abastecimento de água (OP01) e operação do esgotamento sanitário (OP07) para Copasa, 
SAAE de Itabira e SAAE de Passos: 

• População com abastecimento ou coleta de esgoto: corresponde à razão entre a população 
atendida pelo prestador e a população total na área de concessão, expressa em termos percentuais; 

• Nº de ligações ativas de água/esgoto: corresponde ao número de imóveis com rede à disposição, 
conectados e com ligação ativa; 
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• Estimativa do nº de imóveis não conectados e com rede à disposição: corresponde ao número de 
imóveis com rede à disposição, mas que não estão conectados, também conhecido como “ligações 
factíveis”. 

 
A Copanor não reportou para a Arsae-MG as bases de dados OP01 e OP07, por isso foi utilizada a base 
de dados desagregados do SNIS com os seguintes ajustes: 

• No SNIS não é possível calcular os percentuais de atendimento de água restritos à área de 
concessão. Então, nos 49 municípios em que a Copanor é o único prestador de serviços e atende a 
sede municipal foram utilizados os percentuais do SNIS. Já nos 34 municípios em que a concessão 
é compartilhada com a Copasa e a Copanor não atende à sede municipal, essa informação não foi 
apresentada; 

• O nº de ligações ativas de água/esgoto foi usado conforme disponível no SNIS; 

• No SNIS não há informação sobre o nº de imóveis não conectados e com rede à disposição; e 

• No SNIS não há informações desagregadas por distritos municipais oi localidades, por isso essas 
subseções foram suprimidas. 

 
Na subseção “Qualidade da água distribuída” foram apresentados os percentuais de análises realizadas 
com resultados dentro dos limites mínimos e máximos de concentração indicados para os parâmetros 
cloro residual livre, coliformes totais, cor aparente, Escherichia coli e turbidez. Foi utilizada a base de 
dados de informações resumidas de controle da qualidade da água (OP02). A avaliação realizada 
considera apenas amostragem nas redes de distribuição e reservatórios de água tratada do município 
e, como não permite a avaliação individualizada de cada sistema em cada um dos 12 meses, não deve 
ser utilizada como referência para verificar o cumprimento da Portaria de Consolidação nº 5/2017 
(BRASIL, 2017). 
 
Na subseção “Qualidade do tratamento de esgoto” foram apresentados percentuais médios de 
remoção de demanda bioquímica de oxigênio (DBO5,20) e demanda química de oxigênio (DQO) para o 
município. Os percentuais foram calculados a partir de registros mensais de monitoramento de vazão 
e concentrações de DBO e DQO em estações de tratamento de esgoto (ETE), disponíveis na base de 
dados OP08. Para cada ETE foram calculadas as cargas mensais afluentes e efluentes e para cada 
município os somatórios das cargas afluente e efluente de todas as ETEs em todos os meses 
disponíveis, para DBO e para DQO. Com base nessas cargas totais foram calculados os percentuais de 
redução de DBO e DQO. Recomenda-se que os percentuais não sejam utilizados para verificação dos 
padrões de lançamento de esgoto previstos na Deliberação Normativa Copam/CERH-MG nº 01/2008 
(MINAS GERAIS, 2008), pois a norma prevê metas apuradas mensalmente e por ETE, além de ser 
possível a existência de metas diferentes estipuladas no processo de licenciamento ambiental. Por fim, 
cabe ainda destacar que as ETEs com disposição final do esgoto tratado no solo (listadas na base de 
dados OP09) não tiveram a eficiência avaliada. 
 

3.2.4 Fiscalizações realizadas ao menos em parte do município 
 
Nesta seção foram apresentadas as datas e números de processo de cada fiscalização presencial 
realizada na sede ou localidade para o serviço de abastecimento de água ou esgotamento sanitário. 
Foram utilizados dados do Sistema de Controle e Mapeamento de Tramitação Processual da Gerência 
de Planejamento e Controle. É importante destacar que em cada data pode ter ocorrido: 

• A fiscalização simultânea da sede municipal e de várias localidades e de ambos os serviços; ou  

• A fiscalização de apenas uma localidade e um dos serviços, abastecimento de água ou esgotamento 
sanitário. 
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Para ter acesso a informações detalhadas, é necessário consultar o conteúdo do processo no Sistema 
Eletrônico de Informações do Estado de Minas Gerais (SEI-MG) por meio do respectivo número, 
podendo ocorrer três situações: 

• Processo arquivado antes da implantação do SEI-MG: nesse caso não há processo digital, apena 
físico. O acesso pode ser solicitado via Ouvidoria da Arsae-MG. 

• Processo disponível no SEI-MG com acesso restrito: nesse caso há algum documento sigiloso no 
processo que impede que o mesmo seja disponibilizado ao público. O acesso aos demais 
documentos do processo, que não forem restritos, pode ser solicitado via Ouvidoria da Arsae-MG. 

• Processo disponível no SEI-MG com acesso público: nesse caso não há necessidade de entrar em 
contato com a Arsae-MG, pois todos os documentos podem ser acessados. 

 
3.2.5 Informações gerais 

 
Na seção “Sugestões, reclamações ou informações sobre os serviços” procurou-se destacar os canais 
de comunicação remota que podem ser utilizados pelos usuários. Os contatos de todos os prestadores 
foram obtidos a partir dos respectivos sites. Já na seção “Considerações sobre o panorama” foram 
incluídas referências à esta nota técnica e orientações gerais para o caso de sugestões, dúvidas ou 
informações inconsistentes eventualmente detectadas nos dados publicados. 
 

3.3 Geração dos panoramas 
 
Os panoramas foram elaborados no programa Microsoft Excel, o qual foi usado para as seguintes 
ações: 

• Agregar informações por município; 

• Verificar inconsistências nas informações agregadas; 

• Desenvolver o layout e design; e 

• Gerar os arquivos PDF de cada município. 
 
O layout do relatório foi automatizado para que ao selecionar um município e um prestador em um 
campo de seleção todas as informações da base de dados consolidada fossem inseridas 
automaticamente nos respectivos campos. As fórmulas usadas para compor o texto em cada seção 
observaram os seguintes aspectos: 

• Existência de concessão para os serviços; 

• Existência de informação para o município; 

• Tipo de prestador; 

• Período de referência das informações; e 

• Fonte de dados utilizada. 
 
O logotipo do Projeto Panoramas Municipais, apresentado no cabeçalho de cada documento, foi 
elaborada pela Assessoria de Comunicação (Ascom) da Arsae-MG. A imagem foi baseada no significado 
da palavra panorama: 
 

1. amplo quadro circular que permite ao espectador, colocado num ponto 
central, observar, como se estivesse do alto, objetos representados. 
2. POR EXTENSÃO 
visão ampla, em todas as direções, sem obstáculos e geralmente de um ponto 
mais alto, de uma área extensa; paisagem, vista. 

 
Assim, a concepção do logotipo é de um espectador olhando para um objeto central, no caso, um 
círculo representando os serviços de água (em azul) e de esgoto (em verde) em sintonia com as cores 
do logotipo da Arsae-MG. 
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Por fim, a análise dos 643 municípios regulados (34 deles com dois prestadores), resultou em 677 
panoramas municipais. Para que cada um dos panoramas não tivesse que ser gerado manualmente, 
foi programada em VBA (Visual Basic for Applications) para exportar o arquivo PDF de cada município 
e prestador presente em listas pré-definidas, conforme Tabela 1 
 
Tabela 1. Configuração do panorama de acordo com grupos de municípios 

Grupo de municípios Prestadores Configuração do panorama Nº de relatórios 

G1: concessão apenas para a sede  Copasa Ocultar localidade 382 

G2: concessão para a sede e localidades Copasa Completo 210 

G3: sem dados por localidade Copanor Ocultar sede e localidade 83 

G4: sem dados por localidade SAAE de Itabira Ocultar sede e localidade 1 

G5: sem dados por localidade SAAE de Passos Ocultar sede e localidade 1 

Total 
  

677 

 
3.4 Publicação 

 
A publicação dos panoramas foi realizada com a colaboração da Gerência de Informações Econômicas. 
Foi criada uma página de consulta aos relatórios usando a plataforma gratuita “shinyapps”. Na página 
há dois campos de busca. O primeiro é uma caixa de pesquisa que recebe o nome do município de 
interesse (nome completo ou parcial). Já o segundo campo permite selecionar o prestador quanto há 
mais de um no município. Caso contrário, a indicação do prestador é automática. 
 
Link para a página: https://estatisticocastro.shinyapps.io/panoramamunicipal/ 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A previsão é de que os panoramas sejam atualizados no início de 2021 e que novas informações sejam 
incluídas, como atendimento a prazos para serviços solicitados por usuários, ocorrência de 
paralisações e vazamentos no abastecimento de água e ocorrência de extravasamentos de esgoto. 
 
Espera-se que as informações publicadas contribuam para destacar a relevância dos serviços de 
saneamento e despertem o interesse de usuários, municípios e demais agentes no acompanhamento 
da prestação desses serviços. 
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