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RESUMO EXECUTIVO 

Projeto Sunshine (ProSun): Regulação por Exposição 

 
Introdução 
 
A Arsae-MG, recebe, entre os dias 23 de setembro de 2017 e 24 de outubro de 2017, contribuições sobre o 
Projeto Sunshine (ProSun): Regulação por Exposição. A Nota Técnica Intergerencial Nº 01/2017 tem por 
objetivo apresentar a metodologia de avaliação dos prestadores de serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário regulados pela agência por meio de indicadores e de metas de desempenho. 
 
Essa metodologia, também conhecida como Regulação Sunshine, visa elevar a transparência e o controle 
social sobre os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no estado de Minas Gerais, 
traduzindo os resultados de uma lista de indicadores selecionados em sinais de simples interpretação. 
 
A ideia essencial do ProSun é facilitar o acesso dos usuários, do poder público e dos demais interessados a 
informações sobre a qualidade dos serviços, promovendo um entendimento mais simplificado sobre 
questões que envolvem o setor de saneamento e incentivando a participação em discussões sobre o tema. 
Com a implementação da metodologia de avaliação pretende-se prover os usuários e demais interessados 
de um instrumento para avaliar os serviços prestados. 
 
Ao longo do desenvolvimento do ProSun tomou-se também o cuidado de contextualizá-lo frente a outras 
iniciativas. É de extrema importância que as ações do ProSun sejam articuladas com a inserção de indicadores 
e de metas de desempenho em contratos de programa e em planos municipais de saneamento básico e a 
sua discussão na esfera estadual, em vista do Plano Estadual de Saneamento Básico (PESB) de Minas Gerais, 
e na esfera federal, em consonância com a Câmara Técnica de Saneamento da Abar e com o Ministério das 
Cidades. 
 
O presente documento apresenta o Resumo Executivo da Nota Técnica Intergerencial Nº 01/2017 da 
Arsae-MG. Para um nível maior de detalhamento, o referido documento pode ser consultado na íntegra no 
site da agência reguladora. 
 

Metodologia 
 
Os dados utilizados para a avaliação do ProSun são extraídos do Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento (Snis). A metodologia de avaliação utilizada pela agência deverá ser mantida ao longo de quatro 
anos, a fim de que os prestadores tenham clareza sobre quais objetivos deverão ser alcançados para a 
obtenção de resultados satisfatórios na avaliação da agência. Ao fim dos quatro anos as regras poderão ser 
revistas, dando início a um novo ciclo de avaliação. Na Figura 1 é apresentado resumidamente o 1º Ciclo de 
Avaliação do ProSun: 
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Figura 1: Etapas do 1º Ciclo de Avaliação (quadriênio 2017-2020) 

 

Os municípios foram organizados em grupos com características homogêneas. Os critérios que definiram os 
grupos foram compostos por variáveis que afetam os indicadores e que são de difícil controle pelo prestador. 
A exemplo do indicador de perdas estimadas, os municípios foram agrupados de acordo com a declividade 
topográfica e com a população urbana atendida. Aos grupos com menores declividade e população, 
condições que favorecem menores perdas, foram estipuladas metas mais rígidas. Já aos grupos com maiores 
declividade e população, aplicaram-se metas mais flexíveis. Houve grande preocupação da agência em não 
comparar os municípios de forma aleatória, mas em considerar os fatores externos que podem afetar o 
desempenho na prestação do serviço do ente regulado. 
 
As faixas de metas sugeridas para a avaliação dos indicadores foram estabelecidas pela equipe da Arsae-MG 
com base em estudos comparativos com os demais municípios de Minas Gerais, consultas às normatizações 
e à legislação relacionada ao setor de saneamento. A avaliação dos prestadores/municípios seguirá as 
seguintes modalidades: 
 

 Avaliação Estática: nesse tipo de avaliação o valor do indicador no ano de referência é comparado com 
metas pré-estabelecidas e recebe uma classificação que pode variar de acordo com quatro categorias: 
a) Satisfatório (cor verde): apresentam valores satisfatórios, com pleno atendimento às metas, e dentro 

dos padrões esperados para cada subgrupo de análise; 
b) Moderado (cor amarelo): apresentam valores moderados que inspiram atenção por parte do 

prestador de serviço sob a perspectiva de cada subgrupo de análise; 
c) Insatisfatório (cor vermelho): apresentam valores insatisfatórios ou fora dos padrões esperados para 

cada subgrupo de análise, requerendo ações incisivas para melhoria; 
d) Branco: dados não disponíveis. 

 

 Avaliação Dinâmica: nessa avaliação o valor mais recente para o indicador é comparado com o do ano 
anterior e recebe uma classificação que pode variar de acordo com quatro categorias de tendência: 
a) Melhora: o indicador melhorou em relação ao ano anterior; 
b) Estabilidade: o valor do indicador manteve-se igual ao do ano anterior; 
c) Piora: o indicador piorou em relação ao ano anterior; 
d) N/D: dados não disponíveis. 

 

2017/I

Estabelecimento 
das regras do jogo

• Consulta 
interna;
• Audiência 
pública;
• Publicação de 
resolução e de 
nota técnica.

2017/II

Avaliação teste de 
2015

• Avaliação dos 
dados de 2015 
do Snis com 
base na 
metodologia 
pré-definida;
• Liberação dos 
resultados para 
os prestadores;
• Ajustes no 
relatório de 
resultados;
• Publicação 
dos resultados.

2018/I

Avaliação de rotina 
de 2016

• Avaliação dos 
dados de 2016 
do Snis;

• Publicação 
dos resultados.

2019/I

Avaliação de rotina 
de 2017

• Avaliação dos 
dados de 2017 
do Snis;

• Publicação 
dos resultados.

2020/I

Avaliação de rotina 
de 2018

• Avaliação dos 
dados de 2018 
do Snis;

• Publicação 
dos resultados.
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Resultados 

 
Para a avaliação e comparação de municípios é necessário garantir que as condições de contexto sejam 
semelhantes, a fim de evitar a comparação indevida entre os mesmos. Portanto, as metas propostas foram 
ajustadas para cada grupo de municípios com características similares. Os critérios adotados para a definição 
de grupos comparáveis podem ser compreendidos na seção 3 da nota técnica. No Quadro 1 estão resumidas 
as condições de avaliação dos 8 (oito) indicadores, com a indicação dos grupos e das metas selecionadas para 
cada município regulado pela Arsae-MG. 
 
De forma proposital, a definição das metas considerou o desempenho de todos os municípios do estado que 
participaram da pesquisa Snis. Porém, as avaliações estática e dinâmica serão realizadas apenas para os 
municípios com prestadores regulados. 
 
 



 

 

Quadro 1: Metas dos indicadores segundo agrupamentos 

Indicador de desempenho Grupo Variável explicativa Condição Subgrupo Variável explicativa Condição Faixa 

IN023: Índice de atendimento 
urbano de água (%)*** 

G1 - - G1A - - 

≥ 97 e ≤ 100 

≥ 91 e < 97 

≥ 0 e < 91 

IN024: Índice de atendimento 
urbano de esgoto referido aos 
municípios atendidos com 
água (%)*** 

G1 
IN021: Extensão da rede de esgoto 
por ligação (m/ligação) 

≥ 15,52 G1A - - 

≥ 81 e ≤ 100 

≥ 45 e < 81 

≥ 0 e < 45 

G2 
IN021: Extensão da Rede de Esgoto 
por Ligação (m/ligação) 

< 15,52 G2A - - 

≥ 92 e ≤ 100 

≥ 80 e < 92 

≥ 0 e < 80 

IN016: Índice de tratamento 
de esgoto (%) 

G1 
POP_UR: População urbana 
residente no município (habitantes) 

≥ 4.938 

G1A 
IN024: Índice de atendimento 
urbano de esgoto referido aos 
municípios atendidos com água (%) 

≥ 66,82 

≥ 63 

≥ 14 e < 63 

< 14 

G1B 
IN024: Índice de atendimento 
urbano de esgoto referido aos 
municípios atendidos com água (%) 

< 66,82 

≥ 78 

≥ 25 e < 78 

< 25 

G2 
POP_UR: População urbana 
residente no município (habitantes) 

< 4.938 G2A - - 

≥ 78 

≥ 60 e < 78 

< 60 

IN009: Índice de 
hidrometração (%) 

G1 
X100: Natureza jurídica do 
prestador 

APD; Pública 

G1A 
IN020: Extensão de rede por ligação 
(m/ligação) 

≥ 13,45 

≥ 99 e ≤ 100 

≥ 55 e < 99 

≥ 0 e < 55 

G1B 
IN020: Extensão de rede por ligação 
(m/ligação) 

< 13,45 

≥ 99 e ≤ 100 

≥ 97 e < 99 

≥ 0 e < 97 

G2 
X100: Natureza jurídica do 
prestador 

Autarquia; 
Privada; SEM 

G2A - - 
≥ 99 e ≤ 100 

- 
≥ 0 e < 99 

IN011: Índice de 
macromedição (%) 

G1 - - G1A - - 
≥ 99 e ≤ 100 
≥ 98 e < 99 
≥ 0 e < 98 

  



 

 

Indicador de desempenho Grupo Variável explicativa Condição Subgrupo Variável explicativa Condição Faixa 

IN084: Incidência das análises 
de coliformes totais fora do 
padrão (%) * 

G1 
AG026: População urbana atendida 
com abastecimento de água 
(habitantes) 

< 20.000 

G1A 
AG026: População urbana 
atendida com abastecimento de 
água (habitantes) 

< 5.000 

≤ 0,8% 

< 6,7% e > 0,8% 

≥ 6,7% 

G1B 
AG026: População urbana 
atendida com abastecimento de 
água (habitantes) 

≥ 5.000 

≤ 0,5% 

< 3,7% e > 0,5% 

≥ 3,7% 

G2 
AG026: População urbana atendida 
com abastecimento de água 
(habitantes) 

≥ 20.000 

G2A 
AG026: População urbana 
atendida com abastecimento de 
água (habitantes) 

< 250.000 

≤ 0,7% 

< 2,8% e > 0,7% 

≥ 2,8% 

G2B 
AG026: População urbana 
atendida com abastecimento de 
água (habitantes) 

≥ 250.000 

≤ 2,1% 

< 3,9% e > 2,1% 

≥ 3,9% 

IN082: Extravasamentos de 
esgotos por extensão de rede 
(extravasamentos/km) 

G1 
AR014: Densidade de economias de 
esgoto por ligação 
(economias/ligação) 

< 1,025 G1A - - 

≥ 0 e ≤ 0,07 

> 0,07 e ≤ 2,8 

> 2,8 

G2 
AR014: Densidade de economias de 
esgoto por ligação 
(economias/ligação) 

≥ 1,025 G2A - - 

≥ 0 e ≤ 0,87 

> 0,87 e ≤ 5,3 

> 5,3 

IN049: Índice de perdas na 
distribuição (%) ** 

G1 
AG026: População urbana atendida 
com abastecimento de água 
(habitantes) 

< 22.360 

G1A AR015: Declividade (%) < 7,97 

≥ 0 e ≤ 17 

> 17 e ≤ 23 

> 23 e ≤ 100 

G1B AR015: Declividade (%) ≥ 7,97 

≥ 0 e ≤ 21 

> 21 e ≤ 28 

> 28 e ≤ 100 

G2 
AG026: População urbana atendida 
com abastecimento de água 
(habitantes) 

≥ 22.360 

G2A AR015: Declividade (%) < 11,49 

≥ 0 e ≤ 28 

> 28 e ≤ 34 

> 34 e ≤ 100 

G2B AR015: Declividade (%) ≥ 11,49 

≥ 0 e ≤ 33 

> 33 e ≤ 41 

> 41 e ≤ 100 

* O indicador IN084 só é avaliado se IN085 for igual ou maior que 100%.  
** O indicador IN049 só é avaliado se IN009 e IN011 forem, simultaneamente, iguais ou superiores a 90%. 
*** Para os municípios cujos serviços são prestados por mais de um prestador, os indicadores IN023 e IN024 não serão avaliados devido aos valores serem subestimados, conforme exposto 
na nota técnica. 
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Considerações Finais 
 
A divulgação anual dos resultados dos prestadores regulados é uma forma de reconhecer bons trabalhos 
realizados e abrir espaço para o compartilhamento de boas práticas de prestação dos serviços. Já sob a 
perspectiva dos prestadores, a publicidade de resultados negativos tende a pressioná-los pela busca de 
melhorias para a população. Espera-se com isso a inserção gradativa de uma cultura de acompanhamento e 
gestão de resultados no setor de saneamento no estado. 
 
São enormes as potencialidades desse trabalho que, em ciclos de avaliação futuros, poderá incluir 
comparações entre municípios e entre prestadores de Minas Gerais e do restante do Brasil, bem como de 
outros países, incentivando a adoção de padrões de qualidade cada vez mais elevados para a prestação dos 
serviços. Eventualmente poderão ser adicionados outros indicadores, principalmente quando houver a 
implementação do novo Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico, o Sinisa, sistema mais 
abrangente que irá suceder e incorporar o atual Snis. Além disso, a confiabilidade de indicadores e de 
informações poderá ser avaliada à medida que futuramente sejam definidos os procedimentos de auditoria 
e certificação de informações pelas agências reguladoras na Abar, alvo da iniciativa denominada Projeto 
Acertar. 
 
O objetivo da agência com a presente audiência pública é dar transparência ao processo, de forma a debatê-
lo amplamente, abrindo espaços para participação social, dos prestadores e demais partes interessadas. 
Todas as notas técnicas, avisos, regulamento e outros documentos relacionados ao processo serão 
publicados no site da Arsae-MG para viabilizar a participação e permitir o envio de contribuições. 
 


