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RESUMO – Um dos principais temas de avaliação do saneamento e recursos hídricos estão 
relacionados à seleção de indicadores, tendo em vista as diversas variáveis de avaliação existentes. 
Contudo, existem contextos locais específicos que requerem indicadores e índices apropriados e 
originais. Este artigo aborda a avaliação dos indicadores do saneamento básico correlacionados com 
os indicadores do recurso hídrico nos municípios regulados pela Agência Reguladora Intermunicipal 
de Saneamento do Rio Grande do Sul – AGESAN-RS. A metodologia de avaliação está baseada na 
composição dos indicadores de saneamento básico (serviços de água, serviços de esgotamento 
sanitário, serviços de drenagem e serviços dos resíduos sólidos) em associação com os indicadores 
de qualidade dos recursos hídricos, que sofrerão análises estatísticas descritivas e inferenciais, 
gerando resultados significativos que demonstram impactos nos indicadores de qualidade hídrica. 
Esses serão utilizados pela agência reguladora como motivadores para fiscalizações e regulação do 
prestadores de serviço. 
 
ABSTRACT– One of the main topics in the evaluation of sanitation and water resources is related 
to the selection of indicators, in view of the various existing evaluation variables. However, there are 
specific local contexts that require appropriate and original indicators and indices. This article 
addresses the evaluation of basic sanitation indicators correlated with water resource indicators in 
municipalities regulated by the Intermunicipal Sanitation Regulatory Agency of Rio Grande do Sul – 
AGESAN-RS. The evaluation methodology is based on the composition of basic sanitation indicators 
(water services, sewage services, drainage services and solid waste services) in association with water 
resources quality indicators, which will undergo descriptive and inferential statistical analysis, 
generating significant results that demonstrate impacts on water quality indicators. These will be used 
by the regulatory agency as motivators for inspections and regulation of service providers. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os indicadores de desempenho, de comportamento e de evolução revelam, além do histórico 

ao longo dos anos, os fatores que modificam o sistema analisado. Normalmente, tais alterações estão 

vinculadas aos episódios do cotidiano, tais como: econômico, social e cultural. Esses podem ser 

correlacionados a outros fatores que direta ou indiretamente modificam o desempenho atual. Os 

recursos hídricos são constantemente afetados por fatores externos, gerando modificações em seu 

comportamento natural. Dentre muitos fatores, que afetam o sistema, está o saneamento básico, 

composto por seus quatro eixos: abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos 

sólidos e manejo de águas pluviais (FUNASA, 2012). Desta forma, as agências reguladoras possuem 
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um papel muito importante na diminuição dos impactos ocorridos, através de suas competências 

definidas pela Lei Federal nº 11.445/2007. 

 

2. REVISÃO TEÓRICA 

 

A correlação existente entre os indicadores tanto do saneamento básico como os indicadores de 

qualidade dos recursos hídricos exige um aprofundamento teórico em diferentes áreas. Inicialmente, 

traremos conceitos da agência reguladora que, conforme as diretrizes da Política Nacional de 

Saneamento, tem a finalidade do poder regulatório, atendendo ao interesse público, mediante as 

atividades de normatização, fiscalização, controle, mediação e aplicação de sanções nas concessões 

e permissões de prestação dos serviços públicos, cuja delegação a ela foi atribuída. Normatização 

compreende a função de elaborar normas ou regulamentos no âmbito da competência da agência 

reguladora, objetivando a prestação adequada dos serviços e o aumento da eficiência do setor. Com 

base na normatização, a fiscalização consiste na verificação contínua dos serviços regulados, 

apurando se a prestação dos serviços está sendo realizada de acordo com as normas legais, 

regulamentadas e pactuadas. Quanto ao controle, a agência reguladora deve realizar uma avaliação 

do cumprimento das regras estabelecidas e implementar ações com vistas ao cumprimento da 

normatização. Cabe ainda à agência a atividade de mediação, solucionando conflitos entre prestador 

de serviços, poder concedente e usuários (CARULICE E SCHMITT, 2016). 

Os Planos de Recursos Hídricos, segundo a Lei Federal nº 9.433/97, são planos diretores que 

visam fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o 

gerenciamento dos recursos hídricos em todas as bacias hidrográficas. Os fundamentos legais sobre 

a Gestão da Qualidade das Águas foram baseados no Planos de Recursos Hídricos, na Resolução nº 

17 do CNRH, na Resolução nº 357/2005 do CONAMA, na Resolução nº 397/2088 do CONAMA, na 

Resolução nº 91/2008 do CNRH, na Outorga, Resolução nº 25/2012 da Agência Nacional de Águas, 

na Resolução nº 06/2001 do CNRH (ANA, 2022a). 

As principais variáveis de monitoramento que serão consideradas os indicadores dos recursos 

hídricos estão divididos em 3 grupos, conforme ANA (2022b), que são: físico-químicos; biológicos; 

poluentes específicos. Os físico-químicos estão divididos em: oxigênio dissolvido; salinidade; 

turbidez; condutividade elétrica; demanda bioquímica do oxigênio (DBO); demanda química do 

oxigênio (DQO); temperatura; potencial hidrogeniônico (pH); sólidos (totais, dissolvidos e sólidos 

em suspensão); série nitrogenada; fósforo; alcalinidade total; cloreto total; transparência da água; 

carbono orgânico total. As biológicas estão divididas em: clorofila A; coliformes totais e 

termotolerantes; fitoplâncton, perifiton, zooplâncton e macroinvertebrados bentônicos; ictiofauna. Os 
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poluentes específicos estão divididos em: cianotoxinas; pesticidas, herbicidas e demais agrotóxicos; 

metais pesados; óleos e graxas (ANA, 2022b). 

Os indicadores do saneamento básico possuem acompanhamento pelo Sistema Nacional de 

Informações sobre o Saneamento (SNIS), na qual apresenta em seu site (SNIS, 2022) painéis de 

indicadores dos quatro eixos do saneamento. Conforme apresenta o site do SNIS (2022), o Painel de 

Indicadores é uma forma interativa de apresentar os principais indicadores de cada componente 

calculados para o Brasil, macrorregiões, estados e por municípios. Em nível de município é possível 

visualizar, além dos indicadores, os totais de prestadores classificados quanto a sua abrangência 

(regionais /microrregionais e locais), bem como o indicativo de qual(is) prestador(es) atende(m) o 

município selecionado. Junto ao indicador, tem-se sua ficha, com sua descrição, fórmula de cálculo, 

campos envolvidos na fórmula e os valores dos indicadores agrupados. A Figura 1 apresenta um 

resumo da organização dos indicadores de saneamento especificados no SNIS. 

 

 

Figura 1 – Resumo do Painel de Indicadores do Saneamento Básico apresentado por SNIS (2022) 

 

O processo de verificação de conformidade de parâmetros em relação à legislação vigente, 

visando à classificação de qualidade de trechos e sessões de recursos hídricos, é relativamente 

simples, tendo em vista que é baseado na identificação do intervalo de classe no qual o valor obtido 

na análise da amostra está inserido (FEPAM, 2019). Na figura 2 apresenta as classes por parâmetro 

conforme apresentado por FEPAM (2019), que será observado posteriormente na Figura 4. 

 

 

Figura 2 – Limites propostos na Resolução nº 357/2005 da CONAMA 

 

Os métodos estatísticos para a avaliação e mensuração de fenômenos são utilizados nas mais 

diversas áreas, como na medicina, com protocolos específicos para desenvolvimento de novas drogas 
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e impacto de tratamentos, e ciências econômicas, através de métodos econométricos. Entretanto, uma 

análise da literatura em computação de alto desempenho revela que métodos estatísticos são pouco 

aplicados nessa área. Outras “heurísticas” que são encontradas em diversos trabalhos da área incluem 

descartar a maior e a menor mensurações ou selecionar apenas os N melhores resultados (SCHMIDT 

EL AL., 2017). 

Frequentemente, procura-se verificar a existência de relação (ou associação) entre duas ou mais 

variáveis. O peso pode estar relacionado com a idade das pessoas; o consumo das famílias pode estar 

relacionado com sua renda; as vendas de uma empresa e os gastos promocionais podem relacionar-

se, bem como a demanda de um determinado produto e seu preço. A verificação da existência e do 

grau de relação entre variáveis é objeto do estudo da correlação. Uma vez caracterizada, procura-se 

descrever uma relação sob forma matemática, através de uma função (modelo). A estimativa dos 

parâmetros desse modelo matemático é o objeto da regressão (MONTGOMERY E RUNGER, 2003). 

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia macro prevê o auxílio de monitoramentos existentes por diversas instituições 

relacionadas ao saneamento básico e aos recursos hídricos, que poderão servir como fonte de 

informações, desde que tenham reconhecimento técnico e sejam confiáveis. Cabendo a entidade 

reguladora a opção de seleção dos indicadores e suas respectivas fontes de dados. Em posse dos 

indicadores do saneamento básico e de qualidade dos recursos hídricos, aplicam-se as análises 

estatísticas pertinentes, tais como: estatística descritiva, inferências, correlações e regressões, dentre 

outros. Os resultados estatísticos significativos encontrados nas análises dos dois grupos de 

indicadores deverão ser selecionados. Esses resultados significativos deverão ser estudados pela 

agência reguladora para serem aplicadas as fiscalizações cabíveis e regular por meio de normativas 

as prestações de serviço cabíveis. A metodologia macro está apresentada pela Figura 3. 

 

 

Figura 3 – Fluxograma da metodologia macro para correlacionar indicadores para aplicação regulatória 
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A metodologia macro possibilita à organização dos seus subprocessos. Os subprocessos 

internos são os indicadores do saneamento básico, os indicadores de qualidade dos recursos hídricos 

e a Regulação e Fiscalização. Inicia-se com a os indicadores de saneamento básico, na qual o agente 

regulador utilizará fontes pertinentes para o município em questão para formar os indicadores, tais 

como SNIS, PMSB, atuações da própria agência reguladora e características municípios. Da mesma 

forma, os indicadores de qualidade dos recursos hídricos terão fontes como ANA, CONAMA, PNRH, 

prestador de serviço e características específica do município.  

As análises estatísticas deverão ser pertinentes para extrair entendimentos significativos que 

associam e/ou correlacionam os dois grupos de indicadores. A comprovação da influência dos 

indicadores de saneamento básico sobre os indicadores de qualidade dos recursos hídricos pode ser 

comprovadas e monitoradas com tais análises. As inferências estatísticas poderão ser aplicadas para 

ocorrer as devidas comprovações com os métodos estatísticos, conforme apresentado por Schmidt et 

al. (2017). As correlações e regressões estatísticas poderão ser realizadas para demonstrar as relações 

diretas entre os indicadores (MONTGOMERY E RUNGE, 2003). 

A atuação da Agência Reguladora na prática da fiscalização e da regulação são definidos pela 

Resolução AGO nº 003/2020 (AGESAN-RS, 2020), que institui o Manual de Fiscalização da Agesan-

RS, e pelo Protocolo de Intenções da AGESAN-RS (AGESAN-RS, 2018). Os referidos documentos 

apresentam a capacidade de atuação da agência reguladora na prática de fiscalização, regulação e 

monitoramento de dados, bem como em não conformidades ou oportunidades de melhoria. 

No caso da interrelação entre os indicadores de saneamento e os indicadores de qualidade da 

água dos recursos hídricos, por exemplo, a agência reguladora toma por base a necessidade de 

comparação obrigatória entre atendimento a universalização dos serviços de água e esgoto com a 

qualidade da água por trechos da bacia hidrográfica. 

Essa relação propicia uma quantificação de atendimento em relação à qualidade do recurso 

hídrico e, no caso da Agesan-RS, toma-se como base um projeto piloto na Bacia Hidrográfica do Rio 

dos Sinos, demonstrando a relação da qualidade dos trechos do Rio dos Sinos em relação ao 

percentual de atendimento de coleta e tratamento de esgoto dos municípios na calha do Rio. Essa 

análise, preliminarmente, contemplou os indicadores de tratamento de esgoto dispostos no SNIS, no 

período de 2008 a 2014, sendo que a primeira versão do Plano de Bacia Hidrográfica do Rio dos 

Sinos considerou dados de 2007 ne 2008, e a segunda versão dados de 2014. Comparativamente, 

utilizou-se a série histórica para comparar se a evolução (ou a regressão) do tratamento de esgoto 

modifica a classe do Rio, conforme Resolução CONAMA nº 357/2005. 
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4. RESULTADOS  

 

Os indicadores de saneamento básico explorados no SNIS (2022) podem ser apresentados pela 

Tabela 1, como referências de acompanhamento pela Agência Reguladora. Contudo, observa-se na 

tabela os resultados analíticos, na qual representam os testes realizados no sistema esgotamento 

sanitário. 

 

Tabela 1 – Indicadores de esgotamento sanitário 

Financeiros Operacionais Tratamento de Esgoto Atendimento 

Tarifa do esgoto Coleta de esgoto Coletato tratado Atendimento urbano 

Despesas totais Extensão de rede Tratamento / consumo Atendimento total 

Suficiência de caixa Consumo de energia Resultados analíticos*  

 Extravasamento/rede   

Fonte: Adaptado do SNIS (2022) 

 

A agência reguladora em posse dos resultados deverá organizar fiscalizações in loco com o 

objetivo de identificar potenciais problemas associados aos resultados negativos, gerando não 

conformidades ao prestador de serviço para ocorrer os devidos acompanhamentos. 

Concomitantemente, a agência reguladora abrangida com conhecimentos acolhidos deverá 

desenvolver normativos dos problemas evidenciados. Cabendo ressaltar que demais instituições 

poderão ser informados pela agencia no caso de irregularidades.  

Para projeto piloto, a Agesan-RS considerou as classificações de qualidade da água previstas 

no Plano de Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, através dos diagnósticos e enquadramento das 

águas de 2008 e 2014, conforme podem ser observados na Figura 4 adaptada de PROFILL (2014). 

 

 
Figura 4 – Plano de amostragem da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos 

 

Analisando-se a Figura 5, tem-se que a qualidade da água e o seu respectivo enquadramento de 

2010 a 2019, na qual verificou as condições de oxigênio dissolvido (OD) no Ponto 3 (P3), no Ponto 

8 (P8) e no Ponto 9 (P9) sinalizados na Figura 4, conforme apresenta o relatório da FEPAM (2019). 
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Observa-se na Figura 5, a linha azul representa o limite da classe 1 (>6,00 mg/L), a linha verde 

corresponde ao limite da classe 2 (>5,00 mg/L), a linha amarela simboliza a classe 3 (>4,00 mg/L) e 

a linha vermelha retrata a classe 4 (>2,00 mg/L), conforme FEPAM (2019). Verifica-se que enquanto 

que municípios à jusante o OD é menor. 

 

 

Figura 5 – Distribuição do conjunto de dados significativos do parâmetro oxigênio dissolvido. 

 

Esse menor resultado no OD está intimamente relacionada à quantidade/atendimento de 

percentual de população dos municípios contíguos e contribuintes ao rio. Essa interrelação, 

primeiramente, se dá avaliando os indicadores do SNIS em que os municípios integrantes da bacia 

Hidrográfica sequer possuem tratamento de esgoto, em sua maioria, no período avaliado. Realizando 

uma associação, inicia-se com a escolha de indicadores do SNIS (Tabela 3). Nas Tabelas 4, 5, 6 e7 

estão os resultados destas variáveis para os municípios de Campo Bom, Esteio, São Leopoldo e 

Taquara. 

 

Tabela 3 – Variáveis do SNIS analisadas 

Variáveis do SNIS 
ES005 - Volume de esgotos coletado 
ES006 - Volume de esgotos tratado 
IN015_AE - Índice de coleta de esgoto 
IN016_AE - Índice de tratamento de esgoto 
IN046_AE - Índice de esgoto tratado referido à água consumida 
IN047_AE - Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com esgoto 

Fonte: SNIS (2022) 

 

Tabela 4 – Índices do município de Campo Bom 

Ano de 
Referência 

ES005 (1.000 
m³/ano) 

ES006 (1.000 
m³/ano) 

IN015_AE 
(%) 

IN016_AE 
(%) 

IN046_AE 
(%) 

IN047_AE 
(%) 

2010 0 0 0  0 0 0,02 
2011 1,00 0 0,03 0 0 0,04 
2012 3,74 0 0,16 0 0 0,04 
2013 16,64 0 0,70 0 0 0,16 
2014 5,00 0 0,15 0 0 0,16 
2015 3,21 0 0,10 0 0 0,16 
2016 2,69 0 0,11 0 0 0,15 
2017 2,50 0 0,10 0 0 0,15 
2018 2,32 0 0,10 0 0 0,14 
2019 2,65 0 0,11 0 0 0,14 

Fonte: SNIS (2022) 
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Tabela 5 – Índices do município de Esteio 

Ano de 
Referência 

ES005 (1.000 
m³/ano) 

ES006 (1.000 
m³/ano) 

IN015_AE 
(%) 

IN016_AE 
(%) 

IN046_AE 
(%) 

IN047_AE 
(%) 

2010 235,19 235,19 6,38 100,00 6,38 5,05 
2011 231,00 231,00 5,63 100,00 5,63 5,00 
2012 231,00 231,00 6,06 100,00 6,06 5,00 
2013 1.007,74 134,06 26,38 13,30 3,51 4,84 
2014 177,00 151,00 4,02 85,31 3,43 4,83 
2015 105,93 127,01 2,54 100,00 3,04 4,82 
2016 107,00 85,11 2,87 79,54 2,28 5,07 
2017 113,78 118,92 3,02 100,00 3,16 5,27 
2018 142,72 117,55 3,78 82,36 3,11 9,25 
2019 254,36 126,68 6,60 49,80 3,29 10,77 

Fonte: SNIS (2022) 

 

Tabela 6 – Índices do município de São Leopoldo 

Ano de 
Referência 

ES005 (1.000 
m³/ano) 

ES006 (1.000 
m³/ano) 

IN015_AE 
(%) 

IN016_AE 
(%) 

IN046_AE 
(%) 

IN047_AE 
(%) 

2010 3.998,00 3.998,00 33,16 100 33,16 27,56 
2011 5.000,00 5.000,00 41,84 100 41,84 27,36 
2012 5.112,37 5.112,37 40,06 100 40,06 27,17 
2013 3.859,61 3.859,61 31,41 100 31,41 14,02 
2014 2.634,99 2.634,99 21,39 100 21,39 15,13 
2015 2.634,99 2.634,99 23,09 100 23,09 18,44 
2016 2.640,66 2.640,66 23,04 100 23,04 18,12 
2017 3.734,23 3.734,23 33,33 100 33,33 18,15 
2018 3.287,06 3.287,06 28,98 100 28,98 18,12 
2019 1.453,70 180,09 13,22 12,39 1,64 17,31 

Fonte: SNIS (2022) 

 

Tabela 7 – Índices do município de Taquara 

Ano de 
Referência 

ES005 (1.000 
m³/ano) 

ES006 (1.000 
m³/ano) 

IN015_AE 
(%) 

IN016_AE 
(%) 

IN046_AE 
(%) 

IN047_AE 
(%) 

2010 -  -  -  -  -  -  
2011 -  -  -  -  -  -  
2012 -  -  -  -  -  -  
2013 -  -  -  -  -  -  
2014 -  -  -  -  -  -  
2015 -  -  -  -  -  -  
2016 -  -  -  -  -  -  
2017 -  -  -  -  -  -  
2018 -  -  -  -  -  -  
2019 -  -  -  -  -  -  

Fonte: SNIS (2022) 

 

Essa relação íntima entre tratamento de esgoto e qualidade da água no período de sete anos 

demonstra, também, que os municípios à jusante são os que possuem maior percentual de atendimento 

de coleta e tratamento de esgoto, entretanto, contribuindo não somente para a Bacia do Sinos como 

para a Macrobacia do Guaíba. Já, os municípios à montante contribuem significativamente na calha 

do rio dos Sinos, porém sem qualquer tratamento de esgoto, o que acarreta uma piora da qualidade 

da água, especialmente junto aos municípios de Portão, Novo Hamburgo, Estância Velha, dentre 
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outros que, além de não possuírem sistemas de separador absoluto para coleta e destinação do efluente 

para tratamento, ainda possuem córregos/arroios que tem contribuição com esgotamento misto. 

Essa avaliação preliminar com a correlação entre os indicadores expostos no SNIS e a 

classificação (enquadramento) proposto no Plano de Bacia, entretanto, deve ser melhor avaliada 

através de uma série histórica, com a aplicação de métodos estatísticos e, para tanto, a Agesan-RS 

está monitorando anualmente os indicadores de atendimento e sua correlação com a qualidade da 

água, através dos ensaios existentes na Secretaria estadual de Meio Ambiente do Estado do Rio 

Grande do Sul. 

Esse monitoramento, atualmente, encontra-se prejudicado no que concerne à evolução na coleta 

e tratamento e esgoto, pois observa-se um investimento baixo e uma efetividade no tratamento de 

esgoto muito inferior na Bacia Hidrográfica, entretanto, melhorando nos municípios no baixo Rio dos 

Sinos, em especial em Sapucaia do Sul, Esteio e Canoas, que possuem uma Parceria Público Privada 

para esgotamento sanitário. Os demais municípios da Bacia Hidrográfica possuem evolução no 

tratamento de esgotamento sanitário quase nulo, à exceção de São Leopoldo. 

Portanto, a avaliação através do método estatístico, utilizando a correção entre os critérios e 

indicadores de atendimento e qualidade da água está em implantação, para propiciar uma análise mais 

profunda, diante da ineficácia na evolução do tratamento de esgoto na Bacia Hidrográfica e no Estado 

do Rio Grande do Sul, por inteiro. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O monitoramento de indicadores é largamente utilizado em diversas áreas de atuação, 

apresentando em sua concepção lógica uma grande capacidade de sinalização de ocorrência. A 

influência do saneamento básico na qualidade da água dos recursos hídrico é amplamente conhecida 

e debatida, porém este estudo explora mecanismos de monitoramento e controle que possam ser 

utilizados pela agência reguladora para serem atuante no cenário de sua competência.  

As técnicas estatísticas, no entanto, darão a confiabilidade necessária para direcionar a agência 

reguladora para a atuação mais eficaz. As técnicas de inferência e regressão amplamente reconhecidas 

podem diagnosticar situações não perceptíveis a atuação rotineira. A atuação da agência reguladora 

é fundamental para que o ciclo de desenvolvimento do prestador de serviço seja fomentado. Essas 

técnicas estatísticas darão, também, maior objetividade para a avaliação da correlação entre 

atendimento e qualidade, comparando métodos e variáveis distintas, buscando sempre a eficácia na 

melhora da qualidade do manancial. 
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