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RELATÓRIO TÉCNICO N. 03/2020 

 

DFTS – Diretoria de Fiscalização e Técnicas Setoriais  

 

FISCALIZAÇÃO INDIRETA – RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DOS 

INDICADORES DE DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM BASE NA 

SÉRIE HISTÓRICA DO SNIS   

 

Em 05 de Janeiro de 2007, foi sancionada a Lei Federal nº 11.445 (regulamentada 

pelo Decreto nº 7.217 de 21 de Junho de 2010), como Marco Regulatório na questão 

do Saneamento Básico no país, estabelecendo as diretrizes e a Política Nacional 

para o setor de saneamento básico para os sistemas de água, esgoto, resíduos 

sólidos e drenagem urbana, a qual trouxe mudanças significativas para a prestação 

dos serviços de saneamento básico, sendo que uma das principais foi à separação 

das funções de planejamento, regulação e prestação dos serviços.  

Criada oficialmente pela Lei n. 4.423, de 08 de Dezembro de 2006, a AGEREG tem 

como atribuição a regulação e fiscalização das atividades do saneamento básico do 

município de Campo Grande – MS, independentemente de quem seja o prestador 

dos serviços. Para bem desempenhar as competências que lhe foram atribuídas, a 

AGEREG regula, controla e fiscaliza a prestação dos serviços públicos 

especialmente de serviços de saneamento básico, para os quais recebeu delegação: 

“Art. 6º - A Agência de Regulação cumprirá e fará cumprir a legislação, os contratos 

de gestão, de concessão e os termos de permissão dos serviços por ela regulados. 

(...) 

Art. 10º - A Agência de Regulação fiscalizará, por meio de indicadores de 

desempenho dos serviços e procedimentos amostrais, os aspectos técnico, 
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econômico, contábil, financeiro, operacional e jurídico dos contratos de concessão e 

termos de permissão dos serviços públicos objetos de sua regulação.”.  

Ainda, de acordo com a Lei Federal nº 11.445, de 05 de Janeiro de 2007: 

“Art. 23. A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, 

econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os 

seguintes aspectos: 

I – padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços; 

II – requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; 

III – as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os 

respectivos prazos;”.  

As atividades de fiscalização técnico-operacional consistem no acompanhamento, 

monitoramento, controle e avaliação, visando garantir o cumprimento de normas e 

regulamentos editados pelo poder público e a utilização, efetiva ou potencial, do 

serviço público. 

Este relatório objetiva apresentar os resultados da avaliação de desempenho da 

prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 

relativos aos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, com 

base na Resolução AGEREG n. 05/2020, que dispõe sobre a metodologia de 

avaliação dos indicadores de desempenho da prestação dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, com base na série histórica do 

SNIS. 

 

1. MÉTODO – FISCALIZAÇÃO INDIRETA  

No escopo da avaliação da prestação dos serviços podem ser identificados dois 

tipos de fiscalização: fiscalização direta e fiscalização indireta. 

As ações de fiscalização direta possuem nível de avaliação operacional e 

caracterizam-se pela inspeção física nos sistemas da concessionária objetivando: 
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verificar as instalações físicas para avaliação do estado de conservação e operação 

dos sistema, apurar situações emergenciais ou eventuais, entre outros.  

Por sua vez, as ações de fiscalização indireta objetivam monitorar aspectos da 

prestação dos serviços considerados críticos para sua qualidade e continuidade, 

descritos no Contrato de Concessão nº 104/2000 e em resoluções da AGEREG, 

realizar auditorias e certificação de informações, além de fornecer insumos para o 

direcionamento das ações dos demais níveis.   

O monitoramento dos indicadores definidos pela Agência Reguladora é um 

mecanismo importante para a avaliação sistemática da eficiência, eficácia e 

efetividade das ações desenvolvidas pelo Prestador de Serviços. O uso de 

indicadores permite ainda aperfeiçoar e racionalizar as atividades de fiscalização, 

além de poder gerar diagnósticos anuais, à disposição do Município, que podem ser 

utilizados como instrumento de informações para a formulação de políticas públicas 

no setor do saneamento básico.  

Ao delimitar um grupo de indicadores relevantes, determinando parâmetros para sua 

avaliação e traduzindo os resultados em sinais de simples compreensão, pode-se 

realizar uma análise da prestação dos serviços de saneamento.  

 

2. SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO (SNIS) 

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) foi criado em 1996, 

sendo uma unidade vinculada à Secretaria Nacional de Saneamento (SNS) 

do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), com abrangência nacional, 

reúne informações de caráter institucional, administrativo, operacional, gerencial, 

econômico-financeiro, contábil e de qualidade da prestação de serviços de 

saneamento básico em áreas urbanas das quatro componentes do saneamento 

básico. 

O SNIS consolidou-se como o maior e mais importante banco de dados do setor de 

saneamento brasileiro, a série histórica permite a identificação de tendências em 
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relação aos dados, a elaboração de interferências a respeito da trajetória das 

variáveis e o desenho de políticas públicas com maior embasamento. A maior crítica 

ao SNIS está no processo de obtenção dos dados, que são autodeclarados pelos 

prestadores dos serviços e não contam com nenhum tipo de verificação externa, o 

que leva a questionamentos sobre sua confiabilidade. Outro ponto negativo é a 

defasagem de aproximadamente dois anos entre o ano de ocorrência e a divulgação 

dos dados.  

Os indicadores de desempenho utilizados foram selecionados entre os contidos na 

base de informações do SNIS de forma relevante e representativa da prestação dos 

serviços, contendo características como:  

 Definição clara e concisa; 

 Mensuráveis com facilidade; 

 Possibilitarem a comparação do desempenho obtido com os planejados; 

 Contribuírem efetivamente para a tomada de decisão; 

 Dispensarem análises complexas; 

 Serem simples e de fácil compreensão.  

Respeitando-se os critérios acima, foram selecionados sete indicadores referentes 

aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, sendo que a 

maior parte destes indicadores encontra-se no grupo dos considerados mais 

relevantes para a atividade de regulação:  Índice de Hidrometração (𝐼𝑁009), Índice de 

Macromedição (𝑰𝑵𝟎𝟏𝟏), Índice de Tratamento de Esgoto (𝑰𝑵𝟎𝟏𝟔),  Índice de 

Atendimento Urbano de Água (𝑰𝑵𝟎𝟐𝟑), Índice de Atendimento Urbano de Esgoto 

(𝑰𝑵𝟎𝟐𝟒), Índice de Perdas na Distribuição (𝑰𝑵𝟎𝟒𝟗) e Incidência das Análises de 

Coliformes Totais Fora do Padrão (𝑰𝑵𝟎𝟖𝟒).  
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2. EVOLUÇÃO AO LONGO DOS ANOS DOS INDICADORES DE 

ATENDIMENTO URBANO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNÍCIPIO DE 

CAMPO GRANDE EM CONFRONTAÇÃO COM OUTROS MUNICÍPIOS   

Destaca-se que por meio das comparações evolutivas é possível analisar o 

comportamento do indicador ao longo do tempo, assim como efetuar comparações 

absolutas em relação aos valores de referência definidos de forma gráfica. Serão 

aqui demonstradas a quantidade de economias residenciais ativas de água, de 

esgoto, assim como os índices de atendimento urbano de água e esgoto dos 

municípios de Campo Grande (população de 895.982 pessoas), Cuiabá (população 

de 612.547 pessoas), Niterói (população de 513.584 pessoas) e Ribeirão Preto 

(população de 703.293 pessoas).  

 

2.1. Munícipio de Campo Grande – MS  

Tabela 1 – Quantidade de economias residenciais ativas de água e esgoto do munícipio de Campo 
Grande. 

 

Tabela 2 – Quantidade de economias residenciais ativas de água e esgoto incrementadas ao longo 
dos anos no munícipio de Campo Grande. 

 

2018 309.069 234.792

2017 297.148 187.154

2016 289.370 181.038

2015 287.308 174.625

2014 275.702 162.523

2013 259.099 147.556

2012 251.141 135.159

2011 239.903 123.614

2010 224.045 108.194

Campo Grande Águas Guariroba S/A

Município Ano de Referência Prestador
AG013 - Quantidade de economias 

residenciais ativas de água

ES008 - Quantidade de economias 

residenciais ativas de esgotos

2010 - 2011 15.858 15.420

2011 - 2012 11.238 11.545

2012 - 2013 7.958 12.397

2013 - 2014 16.603 14.967

2014 - 2015 11.606 12.102

2015 - 2016 2.062 6.413

2016 - 2017 7.778 6.116

2017 - 2018 11.921 47.638

Quantidade de economias residenciais 

ativas de esgotos incrementadas

Período de 

Referência

Quantidade de economias residenciais 

ativas de água incrementadas
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Gráfico 1 – Quantidade de economias residenciais ativas de água e esgoto incrementadas ao longo 
dos anos no munícipio de Campo Grande. 

 

2.2. Munícipio de Cuiabá – MT 

Tabela 3 – Quantidade de economias residenciais ativas de água e esgoto do munícipio de Cuiabá. 

 

Tabela 4 – Quantidade de economias residenciais ativas de água e esgoto incrementadas ao longo 
dos anos no munícipio de Cuiabá. 
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2018 212.039 101.194

2017 215.711 95.959

2016 211.288 91.157

2015 195.294 85.890

2014 185.605 79.542

2013 171.494 72.628

2012 162.439 69.108

2011 168.953 63.089

2010 166.659 62.435

Ano de Referência Prestador
AG013 - Quantidade de economias 

residenciais ativas de água

ES008 - Quantidade de economias 

residenciais ativas de esgotos

Cuiabá

Águas Cuiabá SA

CAB Cuiabá

Município

2010 - 2011 2.294 654

2011 - 2012 -6.514 6.019

2012 - 2013 9.055 3.520

2013 - 2014 14.111 6.914

2014 - 2015 9.689 6.348

2015 - 2016 15.994 5.267

2016 - 2017 4.423 4.802

2017 - 2018 -3.672 5.235

Período de 

Referência

Quantidade de economias residenciais 

ativas de água incrementadas

Quantidade de economias residenciais 
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Gráfico 2 – Quantidade de economias residenciais ativas de água e esgoto incrementadas ao longo 
dos anos no munícipio de Cuiabá. 

 

2.3. Munícipio de Niterói – RJ 

Tabela 5 – Quantidade de economias residenciais ativas de água e esgoto do munícipio de Niterói. 

 

Tabela 6 – Quantidade de economias residenciais ativas de água e esgoto incrementadas ao longo 
dos anos no munícipio de Niterói. 
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2018 192.293 180.631

2017 190.556 178.241

2016 189.621 164.934

2015 188.672 162.251

2014 184.710 166.989

2013 181.007 163.215

2012 176.324 159.372

2011 173.831 157.200

2010 169.919 154.455

Niterói Águas de Niterói S/A

Município Ano de Referência Prestador
AG013 - Quantidade de economias 

residenciais ativas de água

ES008 - Quantidade de economias 

residenciais ativas de esgotos

2010 - 2011 3.912 2.745

2011 - 2012 2.493 2.172

2012 - 2013 4.683 3.843

2013 - 2014 3.703 3.774

2014 - 2015 3.962 -4.738

2015 - 2016 949 2.683

2016 - 2017 935 13.307

2017 - 2018 1.737 2.390

Período de 

Referência

Quantidade de economias residenciais 

ativas de água incrementadas

Quantidade de economias residenciais 

ativas de esgotos incrementadas
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Gráfico 3 – Quantidade de economias residenciais ativas de água e esgoto incrementadas ao longo 
dos anos no munícipio de Niterói. 

 

2.4. Munícipio de Ribeirão Preto – SP 

Tabela 7 – Quantidade de economias residenciais ativas de água e esgoto do munícipio de Ribeirão 
Preto. 

 

Tabela 8 – Quantidade de economias residenciais ativas de água e esgoto incrementadas ao longo 
dos anos no munícipio de Ribeirão Preto. 
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2018 275.059 274.700
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2016 256.228 255.438

2015 249.017 248.800

2014 242.365 239.641

2013 233.423 230.155

2012 225.550 222.921

2011 217.842 215.346

2010 215.222 209.652

Ribeirão Preto DAERP

Município Ano de Referência Prestador
AG013 - Quantidade de economias 

residenciais ativas de água

ES008 - Quantidade de economias 

residenciais ativas de esgotos

2010 - 2011 2.620 5.694

2011 - 2012 7.708 7.575

2012 - 2013 7.873 7.234

2013 - 2014 8.942 9.486

2014 - 2015 6.652 9.159

2015 - 2016 7.211 6.638

2016 - 2017 5.076 5.531

2017 - 2018 13.755 13.731
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Gráfico 4 – Quantidade de economias residenciais ativas de água e esgoto incrementadas ao longo 
dos anos no munícipio de Ribeirão Preto. 

 

 

2.5. Comparação dos indicadores de atendimento urbano de água e 

esgoto ao longo dos anos  

Gráfico 5 – Índice de atendimento urbano de água nos munícipios analisados ao longo dos anos (%). 
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Gráfico 6 – Índice de atendimento urbano de esgoto nos munícipios analisados ao longo dos anos 
(%). 

 

 

3. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE CAMPO 

GRANDE COM BASE NO SNIS    

Nas comparações absolutas é adotado um sistema de classificação pictórico, que 

abrange três níveis diferenciados em função da comparação entre o resultado obtido 

de cada indicador e as respectivas faixas de referência (Tabela 9). 

Tabela 9 – Avaliação estática. 

Avaliação estática 

Satisfatório 
Moderado 

Insatisfatório 

 

A tabela 10 apresenta as faixas de referência definidas para os indicadores do 

serviço de abastecimento de água, com os seus respectivos valores durantes os 

anos analisados. Destaca-se que as faixas foram estabelecidas com base em 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Campo Grande 83,83 81,69 78,9 77,08 72,87 70,7 69,35 62,11 27

Cuiabá 60,41 54,54 52,26 49,76 46,48 35,99 37,31 40,66 40,66

Niterói 95,34 94,81 94,78 93,1 93 92,8 92,8 92,7 92,66

Ribeirão Preto 98,23 99,81 98,28 98 98,78 98,6 98 98 98,07
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referências internacionais (International Water Association-IWA e Entidade 

Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos-ERSAR), em Leis e Resoluções 

vigentes, assim como na realidade atual da prestação destes serviços no Brasil 

conforme Tabela 11.  

 

Tabela 10 – Valores dos indicadores de acordo com o SNIS no decorrer dos anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,09% 0,17% 0,12% 0,22% 0,37%

100,00% 100,00% 99,76% 95,93% 95,30% 94,72% 100,00% 100,00% 99,99%

99,00% 99,90% 99,98% 99,98% 99,89% 99,84% 99,91% 99,97% 99,99%

28,00% 26,30% 26,06% 27,73% 28,48% 19,28% 19,42% 19,38% 19,59%

61,10% 62,10% 69,35% 70,70% 72,87% 77,08% 78,90% 81,69% 83,83%

Ano de referência

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

99,00% 99,50% 99,70% 99,74% 99,00% 97,78% 99,82% 99,82% 100,00%

Qualidade

Índice de Hidrometração 

(IN009) 

Índice de Macromedição 

(IN011) 

Incidência das Análises de 

Coliformes Totais Fora do 

Padrão (IN084)

Universalização

Índice de Tratamento de 

Esgoto (IN016) 

Índice de Atendimento 

Urbano de Água (IN023)

Índice de Atendimento 

Urbano de Esgoto (IN024)

Indicador 

Eficiência 
Índice de Perdas na 

Distribuição (IN049)
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Tabela 11 – Faixas de referências e avaliação. 

 

 

CONCLUSÃO 

Ao estabelecer parâmetros compreensíveis para os indicadores do saneamento, é 

possível transformar dados brutos em informações que, se transmitidas de maneira 

correta, têm o poder de incentivar a participação social na prestação do serviço. 

Esse procedimento, denominado Regulação Sunshine, propõe-se a funcionar como 

um mecanismo do monitoramento e avaliação do prestador, induzindo-o a elevados 

níveis de eficiência e qualidade, além de promover a transparência e o controle 

social nas atividades regulatórias.  

Dessa forma, no ano de 2018 todos os indicadores coletados da série histórica do 

SNIS e analisados, de acordo com a Resolução AGEREG N. 05/2020, do munícipio 

de Campo Grande – MS apresentaram resultado “satisfatório” na avaliação.  

< 3,9% e > 2,1% Moderado

≥ 3,9% Insatisfatório

≥ 0 e < 95% Insatisfatório

≥ 99% e ≤ 100% Satisfatório 

≥ 98% e < 99% Moderado

≥ 0 e < 98% Insatisfatório

≤ 2,1% Satisfatório 

≥ 0 e ≤ 35% Satisfatório 

> 35% e < 45% Moderado

> 0 e ≤ 100% Insatisfatório

≥ 99% e ≤ 100% Satisfatório 

≥ 95% e < 99% Moderado

≥ 91% e < 97% Moderado

≥ 0 e < 91% Insatisfatório

≥ 81% e ≤ 100% Satisfatório 

≥ 60% e < 81% Moderado

≥ 0 e < 60% Insatisfatório

Faixa de valores 

de referência 
Avaliação estática

≥ 80% Satisfatório 

≥ 50% e < 80% Moderado

 < 50% Insatisfatório

≥ 97% e ≤ 100% Satisfatório 

Indicador 

Universalização

Índice de Tratamento de 

Esgoto (IN016) 

Índice de Atendimento 

Urbano de Água (IN023)

Índice de Atendimento 

Urbano de Esgoto (IN024)

Eficiência 
Índice de Perdas na 

Distribuição (IN049)

Qualidade

Índice de Hidrometração 

(IN009) 

Índice de Macromedição 

(IN011) 

Incidência das Análises de 

Coliformes Totais Fora do 

Padrão (IN084)
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O uso desses indicadores permite aperfeiçoar e racionalizar as atividades de 

fiscalização, além de colocar diagnósticos a disposição dos governos, que podem 

ser utilizados como instrumento de informações para formulação de políticas 

públicas no setor do saneamento.  

Ressalta-se que existem barreiras quanto ao uso desses indicadores para avaliação 

do desempenho dos prestadores dos serviços, como o fato de os dados do SNIS 

não serem certificados. Isso implica que os prestadores poderiam repassar 

informações inverossímeis, sem sofrer sanções ou penalidades. Diante da 

necessidade de melhorar a qualidade das informações sobre o saneamento básico e 

aperfeiçoar a certificação das informações do SNIS, recomenda-se que se faça a 

contratação de auditoria de terceira parte para elevar o nível de confiabilidade dos 

dados repassados ao SNIS.   
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