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1. INTRODUÇÃO 

O Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), a respeito dos Serviços de Abastecimento 
de Água (SAA) e de Esgotamento Sanitário (SES) do Município de Extrema, localizado no Estado de Minas 
Gerais, é objeto do Edital de Chamamento Público nº 001/2020 (Processo Administrativo nº 253/2020), 
publicado em 21 de agosto de 2020, sendo regido através do Decreto Municipal nº 3.836, de 22 de julho 
de 2020, que estabeleceu normas sobre apresentação de PMIs para o município de Extrema (MG). 

Em atendimento às prescrições contidas no Termo de Referência (Anexo I), documento que fez 
parte do edital nº 001/2020, o PMI deverá ser compostos dos seguintes cadernos/produtos: 

➢ Caderno 1: Estudos de Viabilidade técnica - Relatório de Análise e Viabilidade Técnica; 

➢ Caderno 2: Estudos de Operações - Relatório de Modelagem Operacional; 

➢ Caderno 3: Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira - Modelo de Viabilidade; 

➢ Caderno 4: Estudos de Avaliação e Alocação dos Riscos - Relatório de Análise e Alocação 
de Riscos e seus Impactos; 

➢ Caderno 5: Estudos de Modelagem Jurídica - Relatório de Fundamentação Legal e 
Modelagem Jurídica. 

 

O presente documento corresponde ao caderno 2, o qual contém: Prognósticos; Aspectos 
Institucionais e Regulatórios; Fontes de Financiamento; e Ações para Emergências e Contingências. 

 

1.1. LEGISLAÇÕES EM VIGOR 

Seguem abaixo os diplomas legais que norteiam as prestações dos serviços de abastecimento de 
água potável e de esgotamento sanitário:  

➢ Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007: estabelece as diretrizes nacionais para o 
saneamento básico; cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico; altera as Leis nº 
6.766, de 19 de dezembro de 1979, nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995; e revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978; 

➢ Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010: regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de 
janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras 
providências; 

➢ Lei Federal nº 14.026, de 1 de julho de 2020: atualiza o marco legal do saneamento básico 
e altera a Lei Federal nº 9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir à Agência Nacional de 
Águas e Saneamento Básico (ANA) competência para editar normas de referência sobre o 
serviço de saneamento, a Le Federal nº 10.768, de 19 de novembro de 2003, para alterar 
o nome e as atribuições do cargo de Especialista em Recursos Hídricos, a Lei Federal nº 
11.107, de 6 de abril de 2005, para vedar a prestação por contrato de programa dos 
serviços públicos de que trata o Art. 175 da Constituição Federal, a Lei Federal nº 
11.445/2007, para aprimorar as condições estruturais do saneamento básico no País, a Lei 
Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, para tratar dos prazos para a disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos, a Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 
(Estatuto da Metrópole), para estender seu âmbito de aplicação às microrregiões, e a Lei 

Federal nº 13.529, de 4 de dezembro de 2017, para autorizar a União a participar de fundo 
com a finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados; 

➢ Decreto Federal nº 10.430, de 21 de julho de 2020: dispõe sobre o Comitê Interministerial 
de Saneamento Básico, órgão colegiado instituído pelo Art. 53-A da Lei nº 11.445/2007, 
com a finalidade de assegurar a implementação da política federal de saneamento básico 
e de articular a atuação dos órgãos e das entidades da administração pública federal 
quanto à alocação de recursos financeiros em ações de saneamento básico. Compete ao 
Comitê Interministerial de Saneamento Básico (BRASIL, 2020b): 

o coordenar, integrar, articular e avaliar a gestão, em âmbito federal, do Plano 
Nacional de Saneamento Básico; 

o acompanhar o processo de articulação e as medidas que visem à destinação dos 
recursos para o saneamento básico, no âmbito do Poder Executivo federal; 

o garantir a racionalidade da aplicação dos recursos federais no setor de saneamento 
básico, com vistas à universalização dos serviços e à ampliação dos investimentos 
públicos e privados no setor; 

o elaborar estudos técnicos para subsidiar a tomada de decisões sobre a alocação de 
recursos federais no âmbito da política federal de saneamento básico; e 

o avaliar e aprovar orientações para a aplicação dos recursos federais em 
saneamento básico. 

 

Tendo por base estes marcos legais, integrados à Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB), 
ficam os municípios e o Distrito Federal responsáveis por alcançar a universalização dos serviços, 
devendo ser prestados com eficiência, para evitar danos à saúde pública e proteger o meio ambiente, 
considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções progressivas, articuladas, 
planejadas, reguladas e fiscalizadas, com a participação e o controle social. 

Destacamos na sequência as principais mudanças do marco legal do saneamento básico (BRASIL, 
2020a): 

1. Estabelece a data de 31 de dezembro de 2033 para a universalização dos serviços de 
saneamento: 

• 99% da população com acesso à água potável; 

• 90% da população com acesso ao tratamento e à coleta de esgoto; 

• Caso se comprove inviabilidade técnica ou financeira, o prazo poderá ser estendido até 
2040. 

2. Determina a realização de licitação para concessão dos serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário, com participação de empresas públicas e privadas, acabando com o 
direito de preferência das companhias estaduais (“contratos de programa”). 

• O novo marco prevê a continuação dos contratos de programas que estão em vigência, 
desde que sejam respeitadas as cláusulas que adaptem o instrumento ao modelo de 
aperfeiçoamento proposto pelo marco. 

• Também permite a instituição de prestação regionalizada, com agrupamento de 
Municípios para prestação integrada de um ou mais componentes dos serviços públicos 
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de saneamento básico em determinada região. Desta forma, fica afastado o risco de 
municípios que sejam pequenos ou que tenham menos recursos ficarem de fora do 
processo de universalização. 

3. Define novos prazos para o encerramento de lixões a céu aberto: 

• Capitais e regiões metropolitanas terão até 31 de dezembro de 2020 e municípios com 
menos de 50 mil habitantes terão até 2024. 

4. Determina que a ANA, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem o papel 
de garantir a segurança hídrica do país, edite as normas de referência para a prestação de 
saneamento básico: 

• De padrões de qualidade e eficiência na prestação, manutenção e operação dos sistemas 
de saneamento básico; 

• De regulação tarifária dos serviços públicos de saneamento básico; 

• De padronização dos contratos de prestação de serviços públicos de saneamento básico; 

• De redução progressiva e controle da perda de água. 
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2. PROGNÓSTICOS 

2.1. DIRETRIZES GERAIS ADOTADAS 

O presente relatório envolve a formulação de estratégias para alcançar os objetivos, diretrizes e 
metas definidas, com o objetivo da universalização dos serviços de saneamento básico de qualidade à 
população, admitidas soluções graduais e progressivas, devendo-se prever tecnologias apropriadas à 
realidade local. 

Também consiste na análise e seleção das alternativas de intervenção visando à melhoria das 
condições sanitárias em que vivem as populações urbanas e rurais. 

Tais alternativas terão por base as carências atuais do sistema de abastecimento de água 
levantadas anteriormente na etapa de diagnóstico. Essas carências devem ser projetadas para o 
horizonte de projeto, 35 anos, subdividido em metas de curto, médio e longo prazos: 

➢ Curto Prazo - 01 a 04 anos (2022-2025); 

➢ Médio Prazo - 05 a 08 anos (2026-2029),  

➢ Longo Prazo - 09 a 35 anos (2030-2056). 

 

2.2. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

2.2.1. Objetivos Gerais 

Como forma de nortear as propostas para o sistema de abastecimento de água, será utilizada 
como base a Lei nº 14.026/2020, que cita algumas definições e princípios fundamentais, tais como 
(BRASIL, 2020a): 

➢ Integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de 
cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso a 
conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados; 

➢ Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos 
sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente; 

➢ Eficiência e sustentabilidade econômica; 

➢ Utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos 
usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; 

➢ Segurança, qualidade e regularidade; 

➢ Universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao 
saneamento básico. 

 

Através destes princípios fundamentais citados, percebe-se a necessidade legal dos sistemas 
atingirem a totalidade da população, sabendo-se que, para isso, deve-se prever um espaço de tempo 
(metas graduais) e que nem todos receberão os serviços da mesma forma, mas todos devem ser 
atendidos de forma adequada. Um exemplo de que nem toda a população receberá o serviço da mesma 
forma é que, em alguns pontos, ocorrerão sistemas públicos coletivos (onde há maior adensamento 
populacional) enquanto que em outros as soluções deverão ser individuais. 

Quanto ao sistema de abastecimento de água, o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) 
trata como atendimento adequado o fornecimento de água potável por rede de distribuição, com ou sem 
canalização interna, ou por poço, nascente ou cisterna, com canalização interna, em qualquer caso sem 
intermitência prolongada ou racionamentos, mostrando as diferentes formas de atendimento à 
população.  

Quanto aos recursos necessários para os investimentos e operação dos sistemas, segundo a Lei 
nº 14.026/2020, art. 29º “Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 
econômico-financeira assegurada, por meio de remuneração pela cobrança dos serviços, e, quando 
necessário, por outras formas adicionais, como subsídios ou subvenções, vedada a cobrança em 
duplicidade de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário” (BRASIL, 2020a). 

Pelo texto da lei, os sistemas têm sua sustentabilidade econômico-financeira assegurada, 
preferencialmente, pela cobrança dos serviços, isto é, o sistema deve ser equilibrado entre o que se 
arrecada e o que se gasta com sua operação e os investimentos necessários à ampliação progressiva para 
se chegar à universalização. 

 

2.2.2. Objetivos Específicos 

➢ Produção e transporte de água tratada adequada às demandas; 

➢ Promover a expansão da rede de abastecimento de água em consonância com o programa 
de universalização dos serviços e o aumento populacional; 

➢ Reservação de água tratada de forma a atender as premissas utilizadas; 

➢ Qualidade dos produtos (atendimento ao padrão de potabilidade da água distribuída 
definido pela Portaria GM/MS n° 888, de 4 de maio de 2021); 

➢ Continuidade e regularidade;  

➢ Hidrometração de forma a atender as metas estabelecidas; 

➢ Controle de perdas de forma a atender as metas estabelecidas; 

➢ Metas de cobertura dos serviços propostas. 

 

2.2.3. Atendimento às Metas do PLANSAB 

O PLANSAB representa o referencial maior para o monitoramento do avanço e progressão das 
metas para o saneamento básico no Brasil. No referido documento (PLANSAB, 2013) foram definidas 
metas de atendimento para as diversas regiões do País, conforme a Tabela 1. 

Tabela 1 - Metas para o saneamento básico nas macrorregiões e no País (em %). 

INDICADOR ANO BRASIL N NE SE S CO 

A1 - % de domicílios urbanos e rurais 
abastecidos por rede de distribuição e por 
poço ou nascente com canalização interna 

2010 90 71 79 96 98 94 

2018 93 79 85 98 99 96 

2023 95 84 89 99 99 98 

2033 99 94 97 100 100 100 

A2 - % de domicílios urbanos abastecidos 
por rede de distribuição e por poço ou 

nascente com canalização interna 

2010 95 82 91 97 98 96 

2018 99 96 98 99 100 99 

2023 100 100 100 100 100 100 
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INDICADOR ANO BRASIL N NE SE S CO 

2033 100 100 100 100 100 100 

A3 - % de domicílios rurais abastecidos por 
rede de distribuição e por poço ou 
nascente com canalização interna  

2010 61 38 42 85 94 79 

2018 67 43 53 91 96 88 

2023 71 46 60 95 98 93 

2033 80 52 74 100 100 100 

A4 - % de análises de coliformes totais na 
água distribuída em desacordo com o 
padrão de potabilidade (Portaria n° 

2.914/11) 

2010 

(*) 
2018 

2023 

2033 

A5 - % de economias ativas atingidas por 
paralizações e interrupções sistemáticas 

no abastecimento de água. 

2010 31 100 85 23 9 8 

2018 29 86 73 20 8 8 

2023 27 77 65 18 8 7 

2033 25 60 50 14 7 6 

A6 - % do índice de perdas na distribuição 
de água 

2010 39 51 51 34 35 34 

2018 36 45 44 33 33 32 

2023 34 41 41 32 32 31 

2033 31 33 33 29 29 29 

A7 - % de serviços de abastecimento de 
água que cobram tarifa 

2010 94 85 90 95 99 96 

2018 96 92 95 99 100 99 

2023 98 95 97 100 100 100 

2033 100 100 100 100 100 100 

* Para o indicador A4 foi prevista a redução dos valores de 2010 em desconformidade com a Portaria nº 2.914/11 (atual 
Portaria de Consolidação nº 5/2017), do MS, em 15%, 25% e 60% nos anos 2018, 2023 e 2033, respectivamente. 

Fonte: BRASIL, 2013. 
 

O índice de atendimento com abastecimento de água atualmente não atende às metas 
estabelecidas pelo PLANSAB, conforme demonstrado no diagnóstico. O índice de perdas atual está 
elevado, em torno de 36%, necessitando de investimentos para alcance das metas previstas no PLANSAB. 
O presente documento irá trazer como proposta que as perdas em Extrema sejam inferiores à previsão 
do PLANSAB em 2033.  

Quando se analisam as metas do indicador A1 específicos para o estado de MG, conforme Tabela 
2, percebe-se que são menos restritivos do que as metas para a região Sudeste. De qualquer forma, os 
números apresentados para o nível de atendimento em Extrema são inferiores às metas estabelecidas 
pelo PLANSAB. 

 

Tabela 2 - Metas para os principais serviços de saneamento básico nas unidades da federação  
(em %). 

INDICADORES* 

Região UF 
A1 

2010 2018 2023 2033 

SE 

MG 95 97 98 100 

ES 97 99 100 100 

RJ 94 99 100 100 

INDICADORES* 

Região UF 
A1 

2010 2018 2023 2033 

SP 97 99 100 100 

* A1: percentual de domicílios totais abastecidos por água. 
Fonte: BRASIL, 2013. 

 

Quanto à gestão dos serviços, também existem algumas metas a serem seguidas, conforme 
Tabela 3. Estes valores serão utilizados como parâmetro para as propostas que serão descritas na 
sequência. 

Tabela 3 - Metas para gestão dos serviços de saneamento nas macrorregiões e no País (%). 

INDICADOR ANO BRASIL N NE SE S CO 

G1 % de municípios com estrutura única 
para tratar da política de saneamento 

básico 

2011 30 42 19 31 37 46 

2018 43 48 32 46 50 51 

2023 52 52 41 58 60 54 

2033 70 60 60 80 80 60 

G2 % de municípios com Plano de 
Saneamento Básico (abrangem os serviços 
de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos e drenagem e manejo de 

águas pluviais urbanas) 

2011 5 4 2 6 8 4 

2018 32 28 27 36 37 28 

2023 51 45 44 57 58 45 

2033 90 80 80 100 100 80 

G3 % de municípios com serviços públicos 
de saneamento básico fiscalizado e 

regulado 

2018 30 20 20 40 40 20 

2023 50 40 40 60 60 50 

2033 70 60 60 80 80 60 

G4 % de municípios com instância de 
controle social das ações e serviços de 
saneamento básico (órgãos colegiados) 

2011 11 8 9 11 11 15 

2018 36 31 32 40 39 36 

2023 54 47 48 60 59 50 

2033 90 80 80 100 100 80 

Nota: As metas para os indicadores de gestão referenciam-se no Decreto Presidencial nº 7.217, de 21 de junho 2010, que 
regulamenta a Lei nº 11.445/2007. 

Fonte: BRASIL, 2013. 

 

Quanto aos indicadores constantes na Tabela 3, o município atualmente não atende ao descrito 
nos indicadores G1 e G4. 

 

2.2.4. Distrito Sede 

2.2.4.1. Concepção do sistema de água 

A população da Sede é atendida, atualmente, por dois sistemas produtores principais, sendo o 
Sistema Jaguari responsável pelo atendimento de quase a totalidade da Sede, o Sistema CDI responsável 
pelo atendimento do Distrito Industrial e do Bairro Pessegueiros, além de existirem alguns poços 
implantados/operados pela Prefeitura Municipal de Extrema que auxiliam no abastecimento (conforme 
descrito com maiores detalhes no diagnóstico). 
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Quando se compara a capacidade de produção do sistema Jaguari e as demandas calculadas, 
percebe-se que a demanda atual está maior do que a capacidade instalada, mostrando a necessidade de 
ampliação do sistema. Quanto ao sistema CDI, esse ainda possui folga operacional, fato evidenciado pelo 
número de horas trabalhadas da ETA (11 a 12 horas diárias). 

Para a concepção futura do sistema de água será mantida a atual configuração, com a existência 
dos dois sistemas e com as captações e tratamentos nos mesmos locais. O sistema Jaguari deverá ser 
ampliado para atendimento pleno da população até final de plano, enquanto que o Sistema CDI será 
mantido com a capacidade atual (caso haja necessidade de vazão superior em sua área de influência, 
essa será suprida pelo Sistema Jaguari, já que os sistemas possuem interligação). 

Os detalhes específicos das ampliações e interligações necessárias dessa concepção proposta 
serão descritos na sequência desse documento. 

Quanto à disponibilidade hídrica, a conclusão descrita no diagnóstico é que existe a possibilidade 
de captação no Rio Jaguari e no Rio Camanducaia da vazão necessária, compatível com as demandas 
requeridas pelo SAA de Extrema. 

 

2.2.4.2. Metas de atendimento 

As metas de atendimento propostas são para o atingimento da universalização ao longo dos anos, 
conforme Tabela 4.  

De acordo com o SNIS, em 2018 o nível de atendimento era de cerca de 90%, sendo que, no 
período analisado (2015 a 2018) esse indicador possui tendência de queda.  

Tabela 4 - Metas de atendimento para a população urbana - Sistema Sede. 

Ano 
População 

Urbana Sede 
(hab.) 

% 
Atendimento 

SAA  

População 
Urbana 

Atendida Sede 
(hab.) 

1 2022 51.551 90% 46.395 

2 2023 53.317 91% 48.518 

3 2024 55.083 92% 50.676 

4 2025 56.849 93% 52.869 

5 2026 58.615 94% 55.098 

6 2027 60.381 95% 57.361 

7 2028 62.147 96% 59.661 

8 2029 63.914 97% 61.996 

9 2030 65.680 98% 64.366 

10 2031 67.445 99% 66.770 

11 2032 69.211 100% 69.211 

12 2033 70.978 100% 70.978 

13 2034 72.743 100% 72.743 

14 2035 74.510 100% 74.510 

15 2036 76.276 100% 76.276 

16 2037 78.042 100% 78.042 

17 2038 79.808 100% 79.808 

18 2039 81.574 100% 81.574 

19 2040 83.340 100% 83.340 

20 2041 85.106 100% 85.106 

21 2042 86.872 100% 86.872 

22 2043 88.638 100% 88.638 

Ano 
População 

Urbana Sede 
(hab.) 

% 
Atendimento 

SAA  

População 
Urbana 

Atendida Sede 
(hab.) 

23 2044 90.404 100% 90.404 

24 2045 92.170 100% 92.170 

25 2046 93.936 100% 93.936 

26 2047 95.702 100% 95.702 

27 2048 97.468 100% 97.468 

28 2049 99.234 100% 99.234 

29 2050 101.000 100% 101.000 

30 2051 102.766 100% 102.766 

31 2052 104.532 100% 104.532 

32 2053 106.298 100% 106.298 

33 2054 108.064 100% 108.064 

34 2055 109.830 100% 109.830 

35 2056 111.596 100% 111.596 

Fonte: PLANEX. 
 

2.2.4.3. Programa de redução do índice de perdas 

Uma das principais metas para o atendimento adequado da população quanto ao sistema de água 
é a redução do atual índice de perdas. Este trabalho deve envolver toda a estrutura da Concessionária e 
várias ações em conjunto.   

O primeiro passo para a redução do índice de perdas é que seja feita corretamente a sua medição. 
Quanto mais detalhada esta medição, mais subsídios a equipe de gestão de perdas terá para trabalhar e 
conseguir identificar as suas causas. 

A seguir está transcrito o balanço hídrico proposto pela IWA (International Water Association) / 
AWWA (American Water Works Association). Este modelo poderá ser usado pela Concessionária na sua 
medição de perdas do sistema. 

Quadro 1 - Balanço hídrico proposto pela IWA/AWWA para sistemas de abastecimento de água. 

V
o

lu
m

e 
d

e 
en

tr
ad

a 
n

o
 s

is
te

m
a 

C
o

n
su

m
o

 a
u

to
ri

za
d

o
 

Consumo autorizado 
faturado 

Consumo faturado medido (incluir água 
exportada) 

Á
gu

a 

fa
tu

ra
d

a 

Consumo faturado não medido 
(estimados) 

Consumo autorizado 
não faturado 

Consumo não faturado medido (usos 
próprios, caminhão pipa, etc) 

Á
gu

a 
n

ão
 f

at
u

ra
d

a 

Consumo não faturado não medido 
(combate a incêndios, favelas, etc) 

P
er

d
a 

d
e 

ág
u

a 

Perdas aparentes 

Uso não autorizado (fraudes e falhas de 
cadastro) 

Erros de medição                              
(micromedição) 

Perdas reais 

Vazamentos nas adutoras e/ou redes 
de distribuição 

Vazamentos e extravasamentos em 
reservatórios 

Vazamentos em ramais prediais (a 
montante do ponto de medição) 

Fonte: BEZERRA e CHEUNG, 2013.  
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No PLANSAB foram definidas metas de atendimento, inclusive quanto às perdas, para as diversas 
regiões do País, conforme Tabela 5. 

Tabela 5 - Metas para o índice de perdas para o Brasil e região Sudeste. 

INDICADOR ANO BRASIL SE 

A6 % do índice de perdas na distribuição de água 

2010 39 34 

2018 36 33 

2023 34 32 

2033 31 29 

Fonte: PLANSAB, 2013. 

 

Percebe-se pela análise da Tabela 5, que a meta colocada pelo PLANSAB para a região Sudeste, 
no ano 2033, é de 29%. Isto porque há limites para a redução das perdas de água em um sistema, limites 
que podem ser: 

➢ Limite econômico: limite a partir do qual se gasta mais para reduzir as perdas do que o 
valor intrínseco dos volumes recuperados (varia de cidade para cidade, em função das 
disponibilidades hídricas, custos de produção, etc.);  

➢ Limite técnico ("perdas inevitáveis"): limite mínimo, definido pelo alcance das tecnologias 
atuais dos materiais, ferramentas, equipamentos e logísticos, ou, em outras palavras, 
nunca haverá perda zero, sempre haverá algum volume perdido, por mais bem implantado 
e operado que seja um sistema de abastecimento.  

 

A Figura 1 demonstra estes dois limites, deixando claro que o limite econômico é atingido 
anteriormente ao limite técnico. 

 
Figura 1 - Níveis de perdas. 
Fonte: BEZERRA e CHEUNG, 2013.  

 

Considerando que o limite econômico é atingido anteriormente ao nível técnico, que a 
Concessionária ainda necessitará de muitos investimentos em outros setores para que possa atender a 
população do Município e a meta proposta pelo PLANSAB para a região Sudeste, o presente documento 
adotará como objetivo atingir o patamar de 25% para o índice de perdas em final de plano (conforme 
Tabela 6).    

Tabela 6 - Metas do índice de perdas na distribuição. 

Ano 
Índice de Perdas na 

distribuição (%) 

1 2022 36% 

2 2023 36% 

Ano 
Índice de Perdas na 

distribuição (%) 

3 2024 34% 

4 2025 32% 

5 2026 30% 

6 2027 29% 

7 2028 28% 

8 2029 27% 

9 2030 26% 

10 a 35 2031 a 2056 25% 

Fonte: PLANEX.   

 

As metas de redução do índice de perdas propostas para este documento são graduais porque as 
ações necessitam de tempo para o seu planejamento e execução, além dos ganhos esperados serem 
estimados, podendo haver diferenças na realidade. 

 

2.2.4.4. Demandas 

O estudo de demandas para o Sistema de Abastecimento de Água do Município de Extrema, 
conforme melhor detalhado na etapa de diagnóstico, teve como base os seguintes elementos:  

➢ Estudo de projeção populacional; 

➢ Índice de perdas; 

➢ Porcentagem de atendimento da população; 

➢ Consumo per capita; 

➢ Coeficientes de variação de vazão; 

 

Os coeficientes de variação de vazão são necessários porque a água consumida pela população 
varia continuamente ao longo do dia e ao longo do ano, influenciada pelos hábitos, clima, etc. Para a 
estimativa de demandas, duas variações de consumo devem ser levadas em conta:  

➢ Variação ao longo do ano, representada pelo coeficiente K1 (máxima vazão diária), que é 
a relação entre a maior vazão diária verificada no ano e a vazão média diária anual. O valor 
adotado no presente documento para este coeficiente foi de 1,20; 

➢ Variação ao longo do dia, representada pelo coeficiente K2 (máxima vazão horária), que é 
a relação entre a maior vazão observada num dia e a vazão média horária do mesmo dia. 
O valor adotado no presente documento para este coeficiente foi de 1,50. 

 

As vazões foram calculadas através das seguintes fórmulas: 

➢ 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 (𝑄𝑚) =
𝑃𝑜𝑝.𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎

(1−í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠) 𝑥 86400
 

➢ 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (𝑄𝑑𝑖𝑎) = 𝑄𝑚 𝑥 𝐾1 

➢ 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (𝑄ℎ𝑜𝑟𝑎) = 𝑄𝑑𝑖𝑎 𝑥 𝐾2 
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As unidades de captação, transporte de água bruta, adução, tratamento e reservação devem levar 
em consideração a vazão máxima diária, enquanto que as redes de distribuição a vazão máxima horária. 
O total da demanda necessária para atendimento da população consta na Tabela 7.  

Tabela 7 - Projeção de consumo total de água - Sistema Sede. 

Ano 

População 
Urbana 

Atendida Sede 
(hab.) 

Per capita 
(L/hab.dia) 

Perdas 
(%) 

Per capita 
incluindo 

perdas 
(L/hab.dia) 

Vazão 
média (L/s) 

Dia > 
consumo 

(L/s) 

Hora > 
consumo 

(L/s) 

1 2022 46.395 192 36% 300 161,09 193,31 289,97 

2 2023 48.518 192 36% 300 168,47 202,16 303,24 

3 2024 50.676 192 34% 291 170,63 204,75 307,13 

4 2025 52.869 192 32% 282 172,77 207,33 310,99 

5 2026 55.098 192 30% 274 174,91 209,90 314,85 

6 2027 57.361 192 29% 270 179,53 215,44 323,16 

7 2028 59.661 192 28% 267 184,14 220,97 331,45 

8 2029 61.996 192 27% 263 188,72 226,47 339,70 

9 2030 64.366 192 26% 259 193,29 231,95 347,92 

10 2031 66.770 192 25% 256 197,84 237,40 356,11 

11 2032 69.211 192 25% 256 205,07 246,08 369,13 

12 2033 70.978 192 25% 256 210,31 252,37 378,55 

13 2034 72.743 192 25% 256 215,53 258,64 387,96 

14 2035 74.510 192 25% 256 220,77 264,92 397,39 

15 2036 76.276 192 25% 256 226,00 271,20 406,81 

16 2037 78.042 192 25% 256 231,24 277,48 416,22 

17 2038 79.808 192 25% 256 236,47 283,76 425,64 

18 2039 81.574 192 25% 256 241,70 290,04 435,06 

19 2040 83.340 192 25% 256 246,93 296,32 444,48 

20 2041 85.106 192 25% 256 252,17 302,60 453,90 

21 2042 86.872 192 25% 256 257,40 308,88 463,32 

22 2043 88.638 192 25% 256 262,63 315,16 472,74 

23 2044 90.404 192 25% 256 267,86 321,44 482,15 

24 2045 92.170 192 25% 256 273,10 327,72 491,57 

25 2046 93.936 192 25% 256 278,33 333,99 500,99 

26 2047 95.702 192 25% 256 283,56 340,27 510,41 

27 2048 97.468 192 25% 256 288,79 346,55 519,83 

28 2049 99.234 192 25% 256 294,03 352,83 529,25 

29 2050 101.000 192 25% 256 299,26 359,11 538,67 

30 2051 102.766 192 25% 256 304,49 365,39 548,09 

31 2052 104.532 192 25% 256 309,72 371,67 557,50 

32 2053 106.298 192 25% 256 314,96 377,95 566,92 

33 2054 108.064 192 25% 256 320,19 384,23 576,34 

34 2055 109.830 192 25% 256 325,42 390,51 585,76 

35 2056 111.596 192 25% 256 330,65 396,79 595,18 

Fonte: PLANEX. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4.5. Captação de água bruta 

SISTEMA JAGUARI 

A captação de água para abastecimento do distrito Sede de Extrema se dá, atualmente, no Rio 
Jaguari, através de sucção direta em balsa. Existem instalados dois conjuntos moto-bomba de 50 cv cada, 
responsáveis pelo transporte de água bruta desde a balsa até a elevatória de alto recalque.  

Analisando o aumento de vazão esperado ao longo do período de estudo, percebe-se que haverá 
necessidade de substituição dos conjuntos moto-bomba existentes. Portanto, será prevista a substituição 
da atual balsa e dos conjuntos moto-bomba no ano 1, com um investimento estimado em R$ 600.000,00. 
Foi considerado também, no ano 16, a melhoria de pelo menos um dos conjuntos. 

O transporte da água bruta desde a balsa até o alto recalque se dá, atualmente, através de duas 
linhas adutoras com DN 250 mm e extensão aproximada de 80 m. Analisando as vazões esperadas até 
final de plano, percebe-se a necessidade de ampliação da capacidade de transporte. Desta forma, será 
prevista a implantação de uma nova adutora de água bruta com diâmetro 400 mm e extensão 80 m. 

Quanto à elevatória de alto recalque, esta é composta, atualmente, por duas bombas horizontais 
de 200 cv cada. No entanto, no momento da visita técnica, as seguintes melhorias estavam em 
andamento: 

➢ Implantação de subestação; 

➢ Troca dos conjuntos moto-bomba (marca: Flyght - Potência 300 CV). 

Analisando as características do conjunto moto-bomba a ser instalado (300 cv), das condições 
topográficas, da adutora existente e da proposta de ampliação dessa adutora, percebe-se que os 
equipamentos de 300 cv serão suficientes até o ano 15. Após, deverá ser feita a substituição por 
equipamentos de 500 cv. 

 

SISTEMA CDI 

A captação de água para abastecimento do distrito Industrial de Extrema se dá através de sucção 
direta em balsa instalada no Rio Camanducaia. Esse sistema foi construído entre 1998 e 2000, sendo que 
a balsa está em estado precário, necessitando de substituição. Além disso, a bomba reserva não fica 
instalada, mas sim na própria ETA ou na oficina eletromecânica da COPASA.  

Mesmo considerando que não haverá aumento da capacidade de tratamento desse sistema, a 
atual condição dos equipamentos torna necessária sua substituição. Portanto, será prevista a 
substituição da atual balsa e dos conjuntos moto-bomba no ano 3, com um investimento estimado em 
R$ 250.000,00. 

 

2.2.4.6. Adução de água bruta 

SISTEMA JAGUARI 

O sistema atual de adução de água bruta (desde o alto recalque até a ETA Jaguari) é formado por 
uma linha adutora com as seguintes características: 

➢ DN 200 FºFº = 860 metros; 
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➢ DN 250 FºFº = 860 metros. 

Analisando as características da adutora de água bruta e as demandas esperadas, conclui-se que 
deverá ser ampliada para atendimento tanto da população atual quanto futura. 

Desta forma, será prevista a implantação de uma tubulação de 400 mm e extensão de 860 m para 
funcionar em paralelo às atuais adutoras. O ano previsto para essa implantação é o ano 1. 

 

SISTEMA CDI 

Considerando que não haverá aumento na capacidade de tratamento desse sistema, não serão 
previstos investimentos em ampliações na adutora de água bruta. 

 

2.2.4.7. Tratamento 

SISTEMA JAGUARI 

O sistema de tratamento de água da Sede de Extrema é formado por uma estação de ciclo 
completo, subdividida em duas unidades, sendo uma em concreto com capacidade de tratamento de 
30 l/s e a outra em fibra com capacidade de 100 l/s.  

Segundo informações colhidas na visita técnica, essa unidade opera 24 horas por dia, mostrando 
que vem trabalhando próximo ou até superior à sua capacidade instalada.  

Além disso, não existe, em nenhuma das unidades de tratamento, estação de tratamento de 
resíduos (ETR), sendo que, atualmente, as águas de lavagens de filtros, decantadores e floculadores são 
retornadas ao meio ambiente sem qualquer tipo de tratamento.   

Analisando as demandas calculadas, percebe-se que a capacidade de tratamento atual é 
insuficiente para atendimento tanto da população atual quanto futura. 

Desta forma, serão previstas ampliações graduais ao longo dos 35 anos para adequar a capacidade 
de tratamento à demanda, conforme segue: 

➢ Ano 1: Ampliação em 100 l/s. Reforma das unidades existentes, incluindo a passarela entre 
a ETA de fibra e o prédio principal, que está em estado precário; 

➢ Ano 2: Implantação de ETR suficiente para atendimento à vazão prevista em final de plano; 

➢ Ano 10: Ampliação em 60 l/s; 

➢ Ano 18: Ampliação em 50 l/s; 

➢ Ano 27: Ampliação em 50 l/s. 

 

2.2.4.8. Anéis de distribuição 

SISTEMA JAGUARI 

De acordo com as informações recebidas, existem 10 estações elevatórias ou boosters na Sede 
de Extrema. Quanto às adutoras, não foi disponibilizado cadastro técnico da rede existente.  

Devido à inexistência de simulação hidráulica do sistema de abastecimento e maior detalhamento 
do cadastro técnico, será considerada a necessidade de execução de anéis de distribuição com uma 
metragem estimada em 5% do total de rede existente. A previsão é de execução destes anéis entre os 
anos 3 e 14, totalizando um investimento anual de cerca de R$ 637.500,00 (para o cálculo do valor 
unitário foi estimado um mix de diâmetros). 

Outro investimento necessário será nas adequações das elevatórias e boosters existentes, 
havendo a possibilidade de implantação de novas unidades. Também devido ao fato de não haver 
cadastro técnico detalhado tampouco simulação hidráulica, serão estimados valores de investimentos, 
conforme Tabela 8. Deve-se ressaltar que esses investimentos são apenas estimativos, já que devem ser 
feitos estudos e projetos posteriores. 

Tabela 8 - Principais investimentos previstos em anéis de distribuição. 

Ano 

Investimentos (R$) 

Anéis de 
distribuição 

Boosters / 
elevatórias 

1 2022 - 169.000 

2 2023 - 185.000 

3 2024 637.500 400.000 

4 2025 637.500 - 

5 2026 637.500 - 

6 2027 637.500 - 

7 2028 637.500 - 

8 2029 637.500 - 

9 2030 637.500 - 

10 2031 637.500 - 

11 2032 637.500 - 

12 2033 637.500 - 

13 2034 637.500 - 

14 2035 637.500 - 

Fonte: PLANEX. 

 

SISTEMA CDI 

Conforme descrito anteriormente, não será previsto aumento de capacidade de produção do 
Sistema CDI. Desta forma, também não serão previstos investimentos para melhorias no transporte de 
água tratada através de anéis e elevatórias / boosters. Uma intervenção necessária será a construção de 
uma unidade de tratamento de resíduo da ETA CDI, a ser implantada no mesmo ano da ETA Jaguari.  

As manutenções necessárias nos equipamentos existentes estão previstos no item 
reinvestimento. 

 

2.2.4.9. Reservatórios 

SISTEMA JAGUARI 

Atualmente, existem 16 diferentes reservatórios de água tratada pertencentes ao Sistema 
Jaguari, com capacidade total de armazenamento de 3.865 m³ (considerando o volume total do RAP 13, 
que também é atendido pelo sistema CDI).  
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Considerando as demandas calculadas e a premissa de necessidade de existência de reservação 
de 1/3 do consumo diário (vazão do dia de maior consumo), foi elaborada a Tabela 9, onde pode-se 
constatar a necessidade de implantação de aproximadamente 7.600 m³ adicionais durante o período de 
estudo. 

A localização desses reservatórios deverá ser determinada através de projetos específicos. 

Tabela 9 - Volume de reservação existente, necessário e a implantar - Sistema Jaguari. 

Ano 
Volume de 
reservação 

necessário (m³) 

Reservação 
Existente              

(m³) 

Reservação a 
implantar 
Sede (m³) 

1 2022 5.568 5.865 2.000 

2 2023 5.822 5.865   

3 2024 5.897 6.465 600 

4 2025 5.971 6.465   

5 2026 6.045 6.465   

6 2027 6.205 6.465   

7 2028 6.364 6.465   

8 2029 6.522 7.465 1.000 

9 2030 6.680 7.465   

10 2031 6.837 7.465   

11 2032 7.087 7.465   

12 2033 7.268 7.465   

13 2034 7.449 7.465   

14 2035 7.630 8.465 1.000 

15 2036 7.811 8.465   

16 2037 7.992 8.465   

17 2038 8.172 8.465   

18 2039 8.353 8.465   

19 2040 8.534 9.465 1.000 

20 2041 8.715 9.465   

21 2042 8.896 9.465   

22 2043 9.077 9.465   

23 2044 9.257 9.465   

24 2045 9.438 10.465 1.000 

25 2046 9.619 10.465   

26 2047 9.800 10.465   

27 2048 9.981 10.465   

28 2049 10.162 10.465   

29 2050 10.342 11.465 1.000 

30 2051 10.523 11.465   

31 2052 10.704 11.465   

32 2053 10.885 11.465   

33 2054 11.066 11.465   

34 2055 11.247 11.465   

35 2056 11.427 11.465   

Fonte: PLANEX. 

 

Os valores de investimento para as manutenções, reformas e melhorias necessárias nos 
reservatórios estão contidos no item de reinvestimento, detalhado na sequência desse documento. 

Segundo a equipe da Prefeitura, bairros ou pontos com deficiência de reservação são: 
Reservatório Central (Bairro Bela Vista); Bairros Pires; Bairro Mantiqueira; Bairro dos Tenentes e da 
Roseira (devido ampliações de conjuntos habitacionais). 

 

SISTEMA CDI 

Atualmente, existem 2 diferentes reservatórios de água tratada pertencentes ao Sistema CDI, com 
capacidade total de armazenamento de 800 m³ (considerando o volume total do RAP 13, que também é 
atendido pelo sistema Jaguari).  

Considerando a capacidade de tratamento do sistema, seriam necessários cerca de 350 m³ de 
reservação para atendimento da premissa de armazenamento de 1/3 do consumo diário.  

Desta forma, não serão considerados investimentos para ampliação da capacidade de reservação 
no Sistema CDI. 

 

2.2.4.10. Rede de distribuição e ligações domiciliares 

Apesar de cerca de 90% da área urbana possuir rede de distribuição disponível, com o aumento 
populacional previsto e aumento do atendimento populacional, extensões de rede e ligações novas serão 
necessárias. Por este motivo, foi estimada uma quantidade anual de rede de distribuição e novas ligações 
domiciliares a serem executadas pela Concessionária, conforme Tabela 10. 

Tabela 10 - Incremento de rede e ligações - sistema Sede. 

Ano 
Extensão da 
rede de água 

(m) 

Incremento 
rede de água 

(m) 
Ligações (ud) 

Incremento de 
ligações (ud) 

1 2022 180.000 7.070 15.465 707 

2 2023 187.070 7.070 16.172 707 

3 2024 194.270 7.200 16.892 720 

4 2025 201.580 7.310 17.623 731 

5 2026 209.010 7.430 18.366 743 

6 2027 216.550 7.540 19.120 754 

7 2028 224.220 7.670 19.887 767 

8 2029 232.000 7.780 20.665 778 

9 2030 239.900 7.900 21.455 790 

10 2031 247.910 8.010 22.256 801 

11 2032 256.050 8.140 23.070 814 

12 2033 261.940 5.890 23.659 589 

13 2034 267.820 5.880 24.247 588 

14 2035 273.710 5.890 24.836 589 

15 2036 279.600 5.890 25.425 589 

16 2037 285.490 5.890 26.014 589 

17 2038 291.370 5.880 26.602 588 

18 2039 297.260 5.890 27.191 589 

19 2040 303.150 5.890 27.780 589 

20 2041 309.030 5.880 28.368 588 

21 2042 314.920 5.890 28.957 589 

22 2043 320.810 5.890 29.546 589 

23 2044 326.690 5.880 30.134 588 

24 2045 332.580 5.890 30.723 589 
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Ano 
Extensão da 
rede de água 

(m) 

Incremento 
rede de água 

(m) 
Ligações (ud) 

Incremento de 
ligações (ud) 

25 2046 338.470 5.890 31.312 589 

26 2047 344.350 5.880 31.900 588 

27 2048 350.240 5.890 32.489 589 

28 2049 356.130 5.890 33.078 589 

29 2050 362.010 5.880 33.666 588 

30 2051 367.900 5.890 34.255 589 

31 2052 373.790 5.890 34.844 589 

32 2053 379.670 5.880 35.432 588 

33 2054 385.560 5.890 36.021 589 

34 2055 391.450 5.890 36.610 589 

35 2056 397.330 5.880 37.198 588 

Fonte: PLANEX. 
 

Serão previstos investimentos também na substituição de redes e ligações com problemas de 
operação (problemas em relação ao diâmetro, material, execução, etc). Será utilizada uma premissa de 
necessidade de substituição de 1% da rede e ligações existentes ao ano a partir do ano 7.  

 Para novos empreendimentos, tais como loteamentos, agrupamentos de edificações, conjuntos 
habitacionais verticais/horizontais, centros comerciais e outros, deve-se seguir a premissa que os 
empreendedores serão responsáveis pela execução das redes internas de água, assim como possíveis 
reforços de tubulações e sistemas elevatórios.  

Será necessário também a elaboração de uma simulação hidráulica do sistema de abastecimento 
de água. Por este motivo, essa simulação será prevista no presente documento a ser realizada no ano 1 
a um custo estimado de R$ 200.000,00.  

Além das redes de distribuição, foram previstos investimentos em adução de água tratada, já 
descritos anteriormente.  

 

2.2.4.11. Hidrometração 

Através da projeção de ligações domiciliares e da situação do atual parque de hidrômetros pode-
se projetar o número de hidrômetros necessários ao longo do período de estudo.    

Segundo dados disponíveis no SNIS demonstrados no diagnóstico, praticamente 100% das 
ligações ativas na Sede de Extrema são micromedidas, ou seja, possuem hidrômetros instalados. Essa 
porcentagem de hidrometração deverá ser mantida em 100% ao longo de todo o período de estudo. 

Não existe uma idade ideal de substituição desses aparelhos, mas sim recomendações de vida útil 
máxima entre 5 a 10 anos. Assim, será adotada a premissa de troca de 10% do total de hidrômetros a 
cada ano. Através desta premissa garante-se que a idade do parque de hidrômetros seja de no máximo 
10 anos.   

Vale salientar que a substituição de hidrômetros antigos é umas das formas de reduzir as perdas 
no sistema, necessitando de integração com o cadastro comercial. Deve ser avaliado pela Concessionária 
o investimento em tecnologia de hidrometração para os maiores consumidores, através da análise do 
funcionamento e custo/benefício dos hidrômetros com maior classe metrológica existente. 

 

Tabela 11 - Previsão de instalação e substituição de hidrômetros - Sede. 

Ano 
Hidrômetros a 

serem instalados / 
substituídos 

1 2022 1.546 

2 2023 1.617 

3 2024 1.689 

4 2025 1.762 

5 2026 1.836 

6 2027 1.912 

7 2028 1.988 

8 2029 2.066 

9 2030 2.145 

10 2031 2.225 

11 2032 2.307 

12 2033 2.365 

13 2034 2.424 

14 2035 2.483 

15 2036 2.542 

16 2037 2.601 

17 2038 2.660 

18 2039 2.719 

19 2040 2.778 

20 2041 2.836 

21 2042 2.895 

22 2043 2.954 

23 2044 3.013 

24 2045 3.072 

25 2046 3.131 

26 2047 3.190 

27 2048 3.248 

28 2049 3.307 

29 2050 3.366 

30 2051 3.425 

31 2052 3.484 

32 2053 3.543 

33 2054 3.602 

34 2055 3.661 

35 2056 3.719 

Fonte: PLANEX. 

 

2.2.4.12. Resumo dos investimentos previstos - Sede 

Na Tabela 12 consta o resumo dos investimentos no sistema de água da Sede Municipal. 
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Tabela 12 - Resumo dos investimentos no SAA - Sede - Ano 1 ao 18. 

Descrição 

Investimentos em água (R$) 

Ano 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

CAB 600.000 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 300.000 0 0 

AAB 940.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tratamento 8.650.000 3.200.000 0 0 0 0 0 0 0 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 

Anéis de distrib. 0 0 637.500 637.500 637.500 637.500 637.500 637.500 637.500 637.500 637.500 637.500 637.500 637.500 0 0 0 0 

Boosters / elevat. 169.000 185.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reserv. 2.600.000 0 780.000 0 0 0 0 1.300.000 0 0 0 0 0 1.300.000 0 0 0 0 

Rede de distrib. 848.400 848.400 864.000 877.200 891.600 904.800 920.400 933.600 948.000 961.200 976.800 706.800 705.600 706.800 706.800 706.800 705.600 706.800 

Substit. de redes 0 0 0 0 0 0 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 

Ligações 226.240 226.240 230.400 233.920 237.760 241.280 245.440 248.960 252.800 256.320 260.480 188.480 188.160 188.480 188.480 188.480 188.160 188.480 

Subst. Ligações 0 0 0 0 0 0 49.488 49.488 49.488 49.488 49.488 49.488 49.488 49.488 49.488 49.488 49.488 49.488 

Simulação Hidráulica 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hidrômetros 200.980 210.210 219.570 229.060 238.680 248.560 258.440 268.580 278.850 289.250 299.910 307.450 315.120 322.790 330.460 338.130 345.800 353.470 

Reinvestimento 231.975 242.590 253.380 264.345 275.490 286.805 298.305 309.980 321.830 333.850 346.055 354.890 363.715 372.550 381.380 390.210 399.040 407.870 

Setorização / 
telemetria 

0 0 0 0 0 480.000 1.980.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recadastr. Comercial 309.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projetos executivos 721.632 117.260 60.588 61.164 80.892 151.596 144.124 73.500 266.028 74.652 63.852 63.804 115.852 86.352 50.352 38.304 198.352 90.352 

Total 15.697.527 5.029.700 3.695.438 2.303.189 2.361.922 2.950.541 4.785.697 4.553.608 3.006.496 7.654.260 2.886.085 2.560.412 2.627.435 3.915.960 3.158.960 2.263.412 2.138.440 6.048.460 

 Fonte: PLANEX. 

Tabela 13 - Resumo dos investimentos no SAA - Sede - Ano 19 ao 35. 

Descrição 

Investimentos em água (R$) 

Ano 
Total 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

CAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.350.000 

AAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940.000 

Tratamento 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 24.650.000 

Anéis de distrib. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.650.000 

Boosters / elevat. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754.000 

Reserv. 1.300.000 0 0 0 0 1.300.000 0 0 0 0 1.300.000 0 0 0 0 0 0 9.880.000 

Rede de distrib. 706.800 705.600 706.800 706.800 705.600 706.800 706.800 705.600 706.800 706.800 705.600 706.800 706.800 705.600 706.800 706.800 705.600 26.928.000 

Substit. de redes 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 7.308.000 

Ligações 188.480 188.160 188.480 188.480 188.160 188.480 188.480 188.160 188.480 188.480 188.160 188.480 188.480 188.160 188.480 188.480 188.160 7.180.800 

Subst. Ligações 49.488 49.488 49.488 49.488 49.488 49.488 49.488 49.488 49.488 49.488 49.488 49.488 49.488 49.488 49.488 49.488 49.488 1.435.152 

Simulação Hidráulica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 

Hidrômetros 361.140 368.680 376.350 384.020 391.690 399.360 407.030 414.700 422.240 429.910 437.580 445.250 452.920 460.590 468.260 475.930 483.470 12.234.430 

Reinvestimento 416.700 425.530 434.360 443.190 452.020 460.850 469.680 478.510 487.340 496.170 505.000 513.830 522.660 531.490 540.320 549.150 557.980 14.119.040 

Setorização / 
telemetria 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.940.000 

Recadastr. Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309.300 

Projetos executivos 38.304 38.352 38.352 38.304 90.352 38.352 38.304 198.352 38.352 90.304 38.352 38.352 38.304 38.352 38.352 38.304 0 3.336.000 

Total 3.312.912 2.027.810 2.045.830 2.062.282 2.129.310 3.395.330 2.111.782 2.286.810 6.144.700 2.213.152 3.476.180 2.194.200 2.210.652 2.225.680 2.243.700 2.260.152 2.236.698 122.214.722 

Fonte: PLANEX. 
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2.2.5. Juncal 

Como a cobertura de atendimento atual do núcleo da localidade estimado em 90%, as metas de 
atendimento propostas são para um pequeno incremento e a manutenção da universalização ao longo 
dos anos nesse núcleo atualmente atendido, até seu completo atendimento.  

Com relação à redução do índice de perdas, as metas serão graduais porque as ações necessitam 
de tempo para o seu planejamento e execução, além dos ganhos esperados serem estimados, podendo 
haver diferenças na realidade. Sendo assim será adotado como objetivo atingir o patamar de 25% até o 
ano 13. 

Como visto no Diagnóstico, a localidade não conta com nenhum tratamento da água bruta e não 
são conhecidos os dados do poço existente. Sendo assim, para garantir a potabilidade da água e a 
distribuição para a população no horizonte do planejamento (2055), deverão ocorrer as seguintes ações, 
com o intuito de estimar investimentos, sendo que estas poderão ser alteradas após a elaboração de 
projetos e estudos específicos: 

➢ Implantação de tratamento (cloro e flúor). Ano considerado para implantação: 2; 

➢ Implantação de reservatório com capacidade de 60 m³. Ano considerado para 
implantação: 2; 

➢ Implantação de reservatório com capacidade de 40 m³. Ano considerado para 
implantação: 17; 

➢ Implantação de cerca de 2.700 metros de rede de distribuição. Anos considerados para 
implantação: 1 a 35. 

➢ Implantação/Substituição de 1.450 hidrômetros. Anos considerados: 1 a 35. 

 

Na Tabela 14 e Tabela 15 constam o resumo dos investimentos no sistema de água de Juncal. 
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Tabela 14 - Resumo dos investimentos no SAA - Juncal - ano 1 ao 18. 

Descrição 

Investimentos em água (R$) 

Ano 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Tratamento 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reserv. 0 108.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.000 0 

Rede de distrib. 7.200 7.200 8.400 9.600 8.400 10.800 8.400 10.800 8.400 10.800 8.400 12.000 7.200 13.200 12.000 12.000 12.000 13.200 

Substit. de redes 0 0 0 0 0 2.758 2.758 2.758 2.758 2.758 2.758 2.758 2.758 2.758 2.758 2.758 2.758 2.758 

Ligações 1.920 1.920 2.240 2.560 2.240 2.880 2.240 2.880 2.240 2.880 2.240 3.200 1.920 3.520 3.200 3.200 3.200 3.520 

Hidrômetros 0 26.390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.330 5.460 5.720 5.850 6.110 6.240 

Reinvestimento 2.340 2.415 2.490 2.595 2.675 2.780 2.860 2.970 3.050 3.160 3.240 3.355 3.435 3.555 3.675 3.795 3.920 4.045 

Recadastr. Comercial 3.940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projetos executivos 6.896 336 384 336 542 446 542 446 542 446 590 398 638 590 590 3.470 638 446 

Total 22.296 196.261 13.514 15.091 13.857 19.664 16.800 19.854 16.990 20.044 17.228 21.711 21.281 29.083 27.943 31.073 100.626 30.209 

Fonte: PLANEX. 

 

Tabela 15 - Resumo dos investimentos no SAA - Juncal - ano 19 ao 35. 

Descrição 

Investimentos em água (R$) 

Ano 
Total 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Tratamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 

Reserv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 

Rede de distrib. 8.400 8.400 8.400 9.600 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 9.600 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 9.600 8.400 326.400 

Substit. de redes 2.758 2.758 2.758 2.758 2.758 2.758 2.758 2.758 2.758 2.758 2.758 2.758 2.758 2.758 2.758 2.758 2.758 82.740 

Ligações 2.240 2.240 2.240 2.560 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 2.560 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 2.560 2.240 87.040 

Hidrômetros 6.370 6.500 6.630 6.760 6.890 7.020 7.150 7.280 7.410 7.670 7.800 7.930 8.060 8.190 8.320 8.450 8.580 188.110 

Reinvestimento 4.130 4.215 4.300 4.385 4.470 4.555 4.640 4.725 4.810 4.895 4.980 5.065 5.150 5.235 5.320 5.405 5.490 138.125 

Recadastr. Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.940 

Projetos executivos 446 446 494 446 446 446 446 446 494 446 446 446 446 446 494 446 0 25.566 

Total 24.344 24.559 24.822 26.509 25.204 25.419 25.634 25.849 26.112 27.929 26.624 26.839 27.054 27.269 27.532 29.219 27.468 1.081.921 

Fonte: PLANEX. 
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2.2.6. Salto 

Como a cobertura de atendimento atual do núcleo da localidade estimado em 90%, as metas de 
atendimento propostas são para um pequeno incremento e a manutenção da universalização ao longo 
dos anos nesse núcleo atualmente atendido, até seu completo atendimento.  

Com relação à redução do índice de perdas, as metas serão graduais porque as ações necessitam 
de tempo para o seu planejamento e execução, além dos ganhos esperados serem estimados, podendo 
haver diferenças na realidade. Sendo assim será adotado como objetivo atingir o patamar de 25% até o 
ano 13. 

Como visto no Diagnóstico, a localidade não conta com nenhum tratamento da água bruta e não 
são conhecidos os dados do poço existente. Além disso, são utilizadas algumas nascentes para 
atendimento da população, também sem nenhum tipo de tratamento. Sendo assim, para garantir a 
potabilidade da água e a distribuição para a população no horizonte do planejamento (2055), deverão 
ocorrer as seguintes ações, com o intuito de estimar investimentos, sendo que estas poderão ser 
alteradas após a elaboração de projetos e estudos específicos: 

➢ Implantação de tratamento (cloro e flúor). Ano considerado para implantação: 2; 

➢ Implantação de reservatório com capacidade de 25 m³. Ano considerado para 
implantação: 11; 

➢ Implantação de cerca de 1.450 metros de rede de distribuição. Anos considerados para 
implantação: 1 a 35; 

➢ Implantação/Substituição de 610 hidrômetros. Anos considerados: 1 a 35. 

 

Na Tabela 16 e Tabela 17 constam o resumo dos investimentos no sistema de água de Salto. 
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Tabela 16 - Resumo dos investimentos no SAA - Salto - ano 1 ao 18. 

Descrição 

Investimentos em água (R$) 

Ano 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Tratamento 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reserv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 

Rede de distrib. 4.800 4.800 3.600 6.000 3.600 6.000 4.800 4.800 4.800 6.000 4.800 6.000 3.600 6.000 7.200 6.000 6.000 7.200 

Substit. de redes 0 0 0 0 0 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 

Ligações 1.280 1.280 960 1.600 960 1.600 1.280 1.280 1.280 1.600 1.280 1.600 960 1.600 1.920 1.600 1.600 1.920 

Hidrômetros 0 13.780 0 0 0 0 0 0 1.690 1.690 1.820 1.820 1.950 1.950 2.080 2.080 2.210 2.210 

Reinvestimento 1.215 1.260 1.300 1.355 1.395 1.450 1.495 1.550 1.590 1.650 1.695 1.755 1.800 1.860 1.925 1.985 2.050 2.120 

Recadastr. Comercial 2.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projetos executivos 2.384 144 240 144 297 249 249 249 297 2.249 297 201 297 345 297 297 345 249 

Total 11.719 71.264 6.100 9.099 6.252 10.727 9.252 9.307 11.085 14.617 61.320 12.804 10.035 13.183 14.850 13.390 13.633 15.127 

Fonte: PLANEX. 

 

Tabela 17 - Resumo dos investimentos no SAA - Salto - ano 19 ao 35. 

Descrição 

Investimentos em água (R$) 

Ano 
Total 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Tratamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 

Reserv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 

Rede de distrib. 4.800 4.800 4.800 4.800 3.600 4.800 4.800 4.800 4.800 3.600 4.800 4.800 4.800 4.800 3.600 4.800 4.800 174.000 

Substit. de redes 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 42.840 

Ligações 1.280 1.280 1.280 1.280 960 1.280 1.280 1.280 1.280 960 1.280 1.280 1.280 1.280 960 1.280 1.280 46.400 

Hidrômetros 2.340 2.340 2.470 2.470 2.470 2.600 2.600 2.600 2.730 2.730 2.860 2.860 2.860 2.990 2.990 2.990 3.120 79.300 

Reinvestimento 2.165 2.210 2.255 2.300 2.345 2.390 2.435 2.480 2.525 2.570 2.615 2.660 2.705 2.750 2.795 2.840 2.885 72.375 

Recadastr. Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.040 

Projetos executivos 249 249 249 201 249 249 249 249 201 249 249 249 249 201 249 249 0 12.674 

Total 12.262 12.307 12.482 12.479 11.052 12.747 12.792 12.837 12.964 11.537 13.232 13.277 13.322 13.449 12.022 13.587 13.513 529.629 

Fonte: PLANEX. 
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2.2.7. Forjos 

Como a cobertura de atendimento atual do núcleo da localidade estimado em 90%, as metas de 
atendimento propostas são para um pequeno incremento e a manutenção da universalização ao longo 
dos anos nesse núcleo atualmente atendido, até seu completo atendimento.  

Com relação à redução do índice de perdas, as metas serão graduais porque as ações necessitam 
de tempo para o seu planejamento e execução, além dos ganhos esperados serem estimados, podendo 
haver diferenças na realidade. Sendo assim será adotado como objetivo atingir o patamar de 25% até o 
ano 13. 

Como visto no Diagnóstico, parte da localidade possui atendimento pela água oriunda do distrito 
Sede, por isso com o devido tratamento. Para garantir a distribuição para a população no horizonte do 
planejamento (2055), deverão ocorrer as seguintes ações, com o intuito de estimar investimentos, sendo 
que estas poderão ser alteradas após a elaboração de projetos e estudos específicos: 

➢ Implantação de tratamento (cloro e flúor). Ano considerado para implantação: 2; 

➢ Implantação de reservatório com capacidade de 75 m³. Ano considerado para 
implantação: 2; 

➢ Implantação de reservatório com capacidade de 50 m³. Ano considerado para 
implantação: 13; 

➢ Implantação de cerca de 3.180 metros de rede de distribuição. Anos considerados para 
implantação: 1 a 35; 

➢ Implantação/Substituição de 1.120 hidrômetros. Anos considerados: 1 a 35. 

 

Na Tabela 18 e Tabela 19 constam o resumo dos investimentos no sistema de água de Forjos. 
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Tabela 18 - Resumo dos investimentos no SAA - Forjos - ano 1 ao 18. 

Descrição 

Investimentos em água (R$) 

Ano 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Tratamento 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reserv. 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 

Rede de distrib. 8.400 8.400 9.600 12.000 8.400 13.200 9.600 13.200 9.600 13.200 9.600 13.200 9.600 14.400 13.200 14.400 14.400 15.600 

Substit. de redes 0 0 0 0 0 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 

Ligações 2.240 2.240 2.560 3.200 2.240 3.520 2.560 3.520 2.560 3.520 2.560 3.520 2.560 3.840 3.520 3.840 3.840 4.160 

Hidrômetros 0 14.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.290 4.420 4.550 4.680 4.810 5.070 

Reinvestimento 2.655 2.745 2.835 2.955 3.045 3.170 3.265 3.390 3.485 3.615 3.710 3.845 3.940 4.080 4.215 4.360 4.500 4.650 

Recadastr. Comercial 4.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projetos executivos 8.672 384 480 336 591 447 591 447 591 447 591 4.447 639 591 639 639 687 447 

Total 26.447 228.719 15.475 18.491 14.276 21.905 17.584 22.125 17.804 22.350 18.029 26.580 122.597 28.899 27.692 29.487 29.805 31.495 

Fonte: PLANEX. 

 

Tabela 19 - Resumo dos investimentos no SAA - Forjos - ano 19 ao 35. 

Descrição 

Investimentos em água (R$) 

Ano 
Total 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Tratamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 

Reserv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 

Rede de distrib. 9.600 10.800 9.600 10.800 9.600 10.800 9.600 9.600 10.800 9.600 10.800 9.600 10.800 9.600 9.600 10.800 9.600 381.600 

Substit. de redes 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 47.040 

Ligações 2.560 2.880 2.560 2.880 2.560 2.880 2.560 2.560 2.880 2.560 2.880 2.560 2.880 2.560 2.560 2.880 2.560 101.760 

Hidrômetros 5.200 5.200 5.330 5.460 5.590 5.720 5.850 5.850 5.980 6.110 6.240 6.370 6.500 6.630 6.630 6.760 6.890 145.080 

Reinvestimento 4.750 4.850 4.950 5.050 5.150 5.250 5.350 5.450 5.550 5.650 5.750 5.850 5.950 6.050 6.150 6.250 6.350 158.810 

Recadastr. Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.480 

Projetos executivos 495 447 495 447 495 447 447 495 447 495 447 495 447 447 495 447 0 29.146 

Total 24.173 25.745 24.503 26.205 24.963 26.665 25.375 25.523 27.225 25.983 27.685 26.443 28.145 26.855 27.003 28.705 26.968 1.167.916 

Fonte: PLANEX. 
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2.2.8. Cobrança pelos serviços - localidades 

Atualmente, não há cobrança pelos serviços de abastecimento de água nas localidades que são 
operadas pela Prefeitura (Juncal, Salto e parte de Forjos). Conforme propostas descritas anteriormente, 
existe a previsão de instalação de hidrômetros nessas duas localidades que tem sistemas coletivos. Em 
Forjos existe parcialmente o atendimento pela COPASA com hidrômetros instalados em algumas casas. 

A proposta apresentada no presente documento é a instalação desses dispositivos no ano 2. 
Juntamente com a instalação dos hidrômetros serão feitos investimentos para a aplicação de produtos 
químicos nas águas provenientes dos poços, garantindo a potabilidade da água. 

A importância na instalação dos hidrômetros passa pela redução do desperdício, no incentivo ao 
consumo racional da água, diminuição do índice de perdas, etc. 

No entanto, além da instalação dos hidrômetros, para que os objetivos sejam alcançados, é 
necessário o início da cobrança pelos serviços, proporcionalmente ao consumo medido nos hidrômetros. 

Portanto, a proposta do presente documento é que, a partir da instalação dos hidrômetros, seja 
iniciada a cobrança pelos serviços do sistema de água proporcional ao consumo.  

 

2.2.9. Setorização / telemetria - Sede 

Foi considerado um valor de investimento para a setorização e telemetria do sistema de água 
para a Sede e localidades. 

A setorização já foi descrita anteriormente no item relativo ao índice de perdas, sendo essa uma 
ação essencial para a sua redução e a gestão eficiente da infraestrutura instalada. Foi considerada a 
necessidade de implantação de 12 setores nos anos 6 a 8, ou seja, 4 setores por ano. 

Quanto à telemetria, que inclui a automação e o telecomando, a gestão eficaz e otimizada dos 
processos operacionais é de vital importância para a sua operação. Foi considerada a implantação da 
telemetria no ano 7. 

Do ponto de vista técnico, a utilização de soluções de telemetria e telecomando possibilitam 
gerenciar situações anormais de operação, agregando e consolidando informações operacionais, 
administrativas e estratégicas, elevando, assim, a melhoria dos processos, enquanto reduz os custos 
associados a estes processos. Por exemplo, com a utilização do sistema de monitoramento remoto, é 
possível reduzir os custos com equipe e veículos, propiciando um melhor aproveitamento, além de 
atendimento imediato em caso de falhas nos bombeamentos e abertura/fechamento de registros. 

A automação e controle à distância das unidades visam o aumento da sua segurança operacional, 
minimizando riscos.  

 

2.2.10. Reinvestimento 

Além dos valores previstos para investimentos descritos anteriormente, que se referem às 
implantações e melhorias previstas, ao longo do período de estudo deverão ser feitos reinvestimentos, 
ou seja, gastos para que os ativos (equipamentos e unidades) continuem em perfeita operação. 

Para que seja feita essa previsão de gastos com reinvestimento, foi utilizada a premissa de 
reinvestimento de 5% dos ativos estacionários ao ano. 

 

 

2.2.11. Recadastramento comercial 

Considerando a necessidade de diminuição no índice de perdas, será considerado um 
recadastramento comercial completo, já que falhas nesse cadastro ocasionam aumento nas perdas 
aparentes, que estão relacionadas ao volume de água que foi efetivamente consumido pelo usuário, mas 
que, por algum motivo, não foi medido ou contabilizado, gerando perda de faturamento ao prestador de 
serviços.  

 

2.2.12. Projetos executivos 

Para que as intervenções anteriormente previstas no sistema de água sejam executadas, deverão 
ser elaborados projetos executivos. O valor estimado para estes projetos é de 4% em relação aos valores 
de investimentos, considerando seu desembolso no ano anterior à sua implantação. Foram considerados 
os seguintes itens com esta necessidade de elaboração de projetos: 

➢ Captação de água bruta; 

➢ Adutora de água bruta; 

➢ Execução de rede de distribuição; 

➢ Substituição de rede de distribuição; 

➢ Adução de água tratada; 

➢ Reservação; 

➢ Setorização / telemetria; 

➢ Unidades de tratamento. 

 

2.2.13. Informações sobre a qualidade da água distribuída 

O Decreto nº 5.440, de 4 de maio de 2005, estabelece definições e procedimentos sobre o 
controle da qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para 
divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano. O Art. 5º e 
o Art. 12º deste Decreto, descritos a seguir, estabelecem algumas definições: 

Art. 5º - Na prestação de serviços de fornecimento de água é assegurado ao consumidor, dentre 
outros direitos:  

I - receber nas contas mensais, no mínimo, as seguintes informações sobre a qualidade da água 
para consumo humano: a) divulgação dos locais, formas de acesso e contatos por meio dos quais 
as informações estarão disponíveis; b) orientação sobre os cuidados necessários em situações de 
risco à saúde; c) resumo mensal dos resultados das análises referentes aos parâmetros básicos de 
qualidade da água; e d) características e problemas do manancial que causem riscos à saúde e 
alerta sobre os possíveis danos a que estão sujeitos os consumidores, especialmente crianças, 
idosos e pacientes de hemodiálise, orientando sobre as precauções e medidas corretivas 
necessárias;  

II - receber do prestador de serviço de distribuição de água relatório anual contendo, pelo menos, 
as seguintes informações: a) transcrição dos arts. 6º, inciso III, e 31 da Lei nº 8.078, de 1990, e 
referência às obrigações dos responsáveis pela operação do sistema de abastecimento de água, 
estabelecidas em norma do Ministério da Saúde e demais legislações aplicáveis; b) razão social ou 
denominação da empresa ou entidade responsável pelo abastecimento de água, endereço e 
telefone; c) nome do responsável legal pela empresa ou entidade; d) indicação do setor de 
atendimento ao consumidor; e) órgão responsável pela vigilância da qualidade da água para 
consumo humano, endereço e telefone; f) locais de divulgação dos dados e informações 
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complementares sobre qualidade da água; g) identificação dos mananciais de abastecimento, 
descrição das suas condições, informações dos mecanismos e níveis de proteção existentes, 
qualidade dos mananciais, fontes de contaminação, órgão responsável pelo seu monitoramento 
e, quando couber, identificação da sua respectiva bacia hidrográfica; h) descrição simplificada dos 
processos de tratamento e distribuição da água e dos sistemas isolados e integrados, indicando o 
município e a unidade de informação abastecida; i) resumo dos resultados das análises da 
qualidade da água distribuída para cada unidade de informação, discriminados mês a mês, 
mencionando por parâmetro analisado o valor máximo permitido, o número de amostras 
realizadas, o número de amostras anômalas detectadas, o número de amostras em conformidade 
com o plano de amostragem estabelecido em norma do Ministério da Saúde e as medidas 
adotadas face às anomalias verificadas; e j) particularidades próprias da água do manancial ou 
do sistema de abastecimento, como presença de algas com potencial tóxico, ocorrência de flúor 
natural no aquífero subterrâneo, ocorrência sistemática de agrotóxicos no manancial, 
intermitência, dentre outras, e as ações corretivas e preventivas que estão sendo adotadas para a 
sua regularização. [...] 

Art. 12º - Os responsáveis pelos sistemas de abastecimento devem disponibilizar, em postos de 
atendimento, informações completas e atualizadas sobre as características da água distribuída, 
sistematizadas de forma compreensível aos consumidores. 

 

Observando o padrão de conta de água e esgoto distribuída à população para a Sede, percebe-se 
que as contas impressas estão no padrão solicitado. No site da COPASA, referente à Extrema, constam 
os relatórios anuais mais recentes (inclusive o de 2019). 

Quanto às localidades operadas pela Prefeitura, não há entrega de contas, impedindo o 
atendimento quanto a esse item do Decreto. Também não há informações sobre a entrega do relatório 
anual, tampouco está disponível no site da Prefeitura. 

Portanto, melhorias deverão ser feitas, principalmente com o efetivo controle da qualidade da 
água nas localidades e a sua posterior divulgação, atualizando as informações necessárias e melhorando 
o acesso à informação, com a disponibilidade do relatório anual completo com todos os itens conforme 
preconiza o Decreto nº 5.440/2005. 

 

2.2.14. Fontes alternativas de abastecimento de água 

A Lei nº 14.026/2020, em seu artigo 45, transcrito a seguir, trata do assunto das fontes 
alternativas de abastecimento, vedando a sua existência em caso de disponibilidade de sistema público 
de abastecimento de água. 

Art. 45. As edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros 
preços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do uso desses 
serviços.  

§ 1º Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções individuais de 
abastecimento de água e de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, observadas as 
normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, 
sanitária e de recursos hídricos. 

§ 2º A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não poderá 
ser também alimentada por outras fontes. 

 

Isto porque, para que se garanta a potabilidade da água para consumo humano, esta deverá 
atender aos requisitos e procedimentos descritos na Portaria GM/MS n° 888, de 4 de maio de 2021, o 
que inviabiliza a existência de fontes alternativas para uma única residência, por exemplo, já que esta 

deveria, ao rigor da Portaria, fazer todas as análises necessárias, possuir um responsável técnico, entre 
outras medidas. 

Outro aspecto a ser considerado em imóveis que sejam abastecidos pela Concessionária ou 
Prefeitura e conjuntamente com fontes alternativas, diz respeito à saúde pública, já que a água 
consumida pelo imóvel pode ser contaminada pela fonte alternativa e, mais grave ainda, a fonte 
alternativa contaminar a rede pública de abastecimento, através do retorno da água em momentos de 
desabastecimento.    

No munícipio, não existe um cadastro unificando as informações sobre as fontes alternativas de 
abastecimento. Para o caso de residências que possuem fontes alternativas e que não tem a 
disponibilidade de rede púbica, a Vigilância Sanitária deve possuir um folder explicativo e uma equipe 
para orientar os moradores sobre os procedimentos que devem ser adotados para minimizar os riscos 
de contaminação e, inclusive, distribuir hipoclorito de sódio para que possa ser feita a desinfecção da 
água das fontes alternativas. 

É importante que se faça o cadastro de todos os imóveis com fontes alternativas de 
abastecimento, com o intuito de orientar e, principalmente, impedir que a população que usufrui destas 
fontes possa ser contaminada ou sofrer algum dano à sua saúde e, para os casos em que há rede pública 
de abastecimento disponível, estas fontes deverão ser lacradas e a ligação de água à rede deverá ser 
efetuada. 

Esta ação de fiscalização às fontes alternativas poderá ser feita em conjunto entre a Prefeitura, 
Concessionária e a Vigilância Sanitária, já que existe a possibilidade de, através do cadastro comercial das 
ligações ativas de água, encontrar os imóveis que não estão ligados à rede pública e, desta forma, 
priorizar estes casos. Além disso, há a importância da correta medição do consumo destas fontes 
alternativas em locais providos de rede coletora de esgoto, pois esta será fonte de geração de esgoto 
doméstico que deverá ser devidamente tratado. 

Nas regiões de atendimento pela nova concessão, anteriormente apresentadas, serão de sua 
responsabilidade a operação, manutenção e realização de análises da qualidade da água de 4 poços 
profundos implantados, sendo: 1 na localidade de Juncal, 2 na localidade de Salto e 1 na localidade de 
Forjos. 

Novos poços, caso sejam implantados, estarão sob a total responsabilidade da Prefeitura, tanto 
nos custos de operação quando nos de manutenção e análises de qualidade.  
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2.2.15. Resumo dos investimentos totais previstos para os sistemas coletivos de abastecimento de água 

A Tabela 20 apresenta o resumo dos investimentos nos sistemas coletivos de abastecimento de água de Extrema (MG). 

 

Tabela 20 - Resumo dos investimentos no SAA - Total (Sede e localidades) - ano 1 ao 18. 

Descrição 

Investimentos em água (R$) 

Ano 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Sede 15.697.527 5.029.700 3.695.438 2.303.189 2.361.922 2.950.541 4.785.697 4.553.608 3.006.496 7.654.260 2.886.085 2.560.412 2.627.435 3.915.960 3.158.960 2.263.412 2.138.440 6.048.460 

Juncal 22.296 196.261 13.514 15.091 13.857 19.664 16.800 19.854 16.990 20.044 17.228 21.711 21.281 29.083 27.943 31.073 100.626 30.209 

Salto 11.719 71.264 6.100 9.099 6.252 10.727 9.252 9.307 11.085 14.617 61.320 12.804 10.035 13.183 14.850 13.390 13.633 15.127 

Forjos 26.447 228.719 15.475 18.491 14.276 21.905 17.584 22.125 17.804 22.350 18.029 26.580 122.597 28.899 27.692 29.487 29.805 31.495 

Total 15.757.989 5.525.944 3.730.527 2.345.870 2.396.307 3.002.837 4.829.333 4.604.894 3.052.375 7.711.271 2.982.662 2.621.507 2.781.348 3.987.125 3.229.445 2.337.362 2.282.504 6.125.291 

Fonte: PLANEX. 

 

Tabela 21 - Resumo dos investimentos no SAA - Total (Sede e localidades) - ano 19 ao 35. 

Descrição 

Investimentos em água (R$) 

Ano 
Total 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Sede 3.312.912 2.027.810 2.045.830 2.062.282 2.129.310 3.395.330 2.111.782 2.286.810 6.144.700 2.213.152 3.476.180 2.194.200 2.210.652 2.225.680 2.243.700 2.260.152 2.236.698 122.214.722 

Juncal 24.344 24.559 24.822 26.509 25.204 25.419 25.634 25.849 26.112 27.929 26.624 26.839 27.054 27.269 27.532 29.219 27.468 1.081.921 

Salto 12.262 12.307 12.482 12.479 11.052 12.747 12.792 12.837 12.964 11.537 13.232 13.277 13.322 13.449 12.022 13.587 13.513 529.629 

Salto 24.173 25.745 24.503 26.205 24.963 26.665 25.375 25.523 27.225 25.983 27.685 26.443 28.145 26.855 27.003 28.705 26.968 1.167.916 

Total 3.373.691 2.090.421 2.107.637 2.127.475 2.190.529 3.460.161 2.175.583 2.351.019 6.211.001 2.278.601 3.543.721 2.260.759 2.279.173 2.293.253 2.310.257 2.331.663 2.304.647 124.994.187 

Fonte: PLANEX. 
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2.3. ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

2.3.1. Distrito Sede 

2.3.1.1. Metas de atendimento e Vazões geradas 

Não existe no Contrato de Programa e seus respectivos Termos Aditivos um cronograma oficial 
de obras para o cumprimento de metas estabelecidas com o atendimento do sistema de esgotamento 
sanitário. 

De acordo com o diagnóstico, o atendimento atual da população urbana com coleta e tratamento 
significativo, em cerca de 77% com coleta e cerca de 60% com coleta e tratamento, contendo rede 
coletora separadora e tratamento em 6 ETEs. 

Foi considerado como meta de atendimento 95% da população urbana do distrito Sede, por meio 
de soluções coletivas de esgotamento sanitário. Esse valor foi adotado devido à dificuldade técnica em 
se atingir 100% da população, por se tratar de um sistema que funciona basicamente por gravidade, 
existência de pequenas bacias de esgotamento devido às características topográficas da região, 
residências muito próximas de córregos ou com níveis abaixo do arruamento, rio grande e rodovia 
dividindo a área urbana dificultando travessias entre as bacias. Os 5% restantes deverão ser atendidos 
por soluções individuais. 

O estudo das vazões de esgoto geradas é baseado na projeção populacional e nas demandas 
calculadas para o abastecimento de água, detalhadas anteriormente. A partir da população estimada 
foram utilizadas algumas premissas para este cálculo: 

➢ Coeficiente K1 = 1,2 → relativo aos dias de maior consumo, em geral em função das 
condições climáticas (dias quentes do ano); 

➢ Coeficiente K2 = 1,5 → relativo às horas de maior consumo dentro do dia, dado pela 
coincidência de uso intenso da água (banho e cozinha); 

➢ Vazão de infiltração = 0,1 l/s.km (sistema separador); 

➢ Coeficiente de retorno = 0,8; 

➢ Per capita de água e índice de perdas = analisar as proposições do sistema de 
abastecimento de água. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 22 - Metas de Atendimento com coleta e tratamento e Vazões - Sede. 

Ano 
% Atend. 

SES 
(Coleta) 

Pop. 
Urbana 

Atendida 
SES - coleta 

(hab.) 

% 
Atend. 

SES 
(Trata-
mento) 

Pop. 
Urbana 

Atendida 
SES - 

tratamento 
(hab.) 

Vazão 
de 

Infiltra-
ção (L/s) 

Coef. 
Retor-

no 

Vazão 
média 

sanitária 
(L/s) 

Vazão 
média 

sanitária 
+ 

infiltração 
(L/s) 

Dia > 
consu-

mo 
(L/s) 

Hora > 
consu-

mo 
(L/s) 

1 2022 77% 39.694 60% 30.961 8,21 0,80 67,12 75,34 88,76 129,03 

2 2023 78% 41.587 60% 32.022 8,84 0,80 69,42 78,27 92,15 133,81 

3 2024 80% 44.066 60% 33.082 9,67 0,80 70,86 80,53 94,70 137,21 

4 2025 81% 46.047 81% 46.047 10,33 0,80 97,45 107,78 127,27 185,75 

5 2026 82% 48.064 82% 48.064 11,00 0,80 100,53 111,53 131,63 191,95 

6 2027 83% 50.116 83% 50.116 11,69 0,80 104,20 115,89 136,73 199,25 

7 2028 84% 52.203 84% 52.203 12,38 0,80 107,91 120,29 141,88 206,62 

8 2029 85% 54.326 85% 54.326 13,09 0,80 111,65 124,74 147,07 214,06 

9 2030 86% 56.484 86% 56.484 13,81 0,80 115,42 129,23 152,31 221,57 

10 2031 87% 58.677 87% 58.677 14,54 0,80 119,22 133,76 157,60 229,13 

11 2032 88% 60.905 88% 60.905 15,28 0,80 123,74 139,02 163,77 238,02 

12 2033 90% 63.880 90% 63.880 16,27 0,80 129,79 146,06 172,02 249,89 

13 2034 91% 66.196 91% 66.196 17,05 0,80 134,49 151,54 178,44 259,13 

14 2035 92% 68.549 92% 68.549 17,83 0,80 139,27 157,10 184,96 268,52 

15 2036 93% 70.936 93% 70.936 18,63 0,80 144,12 162,75 191,57 278,05 

16 2037 94% 73.359 94% 73.359 19,43 0,80 149,05 168,48 198,29 287,72 

17 2038 95% 75.817 95% 75.817 20,25 0,80 154,04 174,29 205,10 297,53 

18 2039 95% 77.495 95% 77.495 20,81 0,80 157,45 178,26 209,75 304,22 

19 2040 95% 79.173 95% 79.173 21,37 0,80 160,86 182,23 214,40 310,92 

20 2041 95% 80.850 95% 80.850 21,93 0,80 164,27 186,20 219,05 317,61 

21 2042 95% 82.528 95% 82.528 22,49 0,80 167,68 190,17 223,70 324,31 

22 2043 95% 84.206 95% 84.206 23,05 0,80 171,09 194,13 228,35 331,00 

23 2044 95% 85.883 95% 85.883 23,61 0,80 174,49 198,10 233,00 337,69 

24 2045 95% 87.561 95% 87.561 24,17 0,80 177,90 202,07 237,65 344,39 

25 2046 95% 89.239 95% 89.239 24,73 0,80 181,31 206,04 242,30 351,09 

26 2047 95% 90.916 95% 90.916 25,29 0,80 184,72 210,00 246,95 357,78 

27 2048 95% 92.594 95% 92.594 25,84 0,80 188,13 213,97 251,60 364,47 

28 2049 95% 94.272 95% 94.272 26,40 0,80 191,54 217,94 256,25 371,17 

29 2050 95% 95.950 95% 95.950 26,96 0,80 194,95 221,91 260,90 377,87 

30 2051 95% 97.627 95% 97.627 27,52 0,80 198,35 225,88 265,55 384,56 

31 2052 95% 99.305 95% 99.305 28,08 0,80 201,76 229,84 270,20 391,25 

32 2053 95% 100.983 95% 100.983 28,64 0,80 205,17 233,81 274,85 397,95 

33 2054 95% 102.660 95% 102.660 29,20 0,80 208,58 237,78 279,50 404,64 

34 2055 95% 104.338 95% 104.338 29,76 0,80 211,99 241,75 284,15 411,34 

35 2056 95% 106.016 95% 106.016 30,32 0,80 215,40 245,72 288,80 418,03 

Fonte: PLANEX, 2020. 

 

2.3.1.2. Unidades de Tratamento 

Devido ao afastamento populacional dos bairros ou loteamentos que possuem implantadas as 
ETEs menores, fica praticamente inviabilizada a interligação dessas regiões à ETE Jaguari, necessitando 
de investimentos elevados para tal unificação, desse modo, será proposto que as 6 ETEs existentes 
continuem em funcionamento. A Tabela 23 apresenta o déficit de tratamento ao longo da concessão. 
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Tabela 23 - Déficit de tratamento - Sede. 

Ano 
Vazão média 

sanitária + 
infiltração (L/s) 

Tratamento de 
Esgoto Existente                 

(L/s) 

Tratamento a 
implantar             

(L/s) 

Excedente ou 
Déficit de 

Tratamento             
(L/s) 

1 2022 75,34 56,50   -18,84 

2 2023 78,27 56,50   -21,77 

3 2024 80,53 56,50 90,00 -24,03 

4 2025 107,78 146,50   38,72 

5 2026 111,53 146,50   34,97 

6 2027 115,89 146,50   30,61 

7 2028 120,29 146,50   26,21 

8 2029 124,74 146,50   21,76 

9 2030 129,23 146,50   17,27 

10 2031 133,76 146,50   12,74 

11 2032 139,02 146,50   7,48 

12 2033 146,06 146,50 56,00 0,44 

13 2034 151,54 202,50   50,96 

14 2035 157,10 202,50   45,40 

15 2036 162,75 202,50   39,75 

16 2037 168,48 202,50   34,02 

17 2038 174,29 202,50   28,21 

18 2039 178,26 202,50   24,24 

19 2040 182,23 202,50   20,27 

20 2041 186,20 202,50   16,30 

21 2042 190,17 202,50   12,33 

22 2043 194,13 202,50 45,00 8,37 

23 2044 198,10 247,50   49,40 

24 2045 202,07 247,50   45,43 

25 2046 206,04 247,50   41,46 

26 2047 210,00 247,50   37,50 

27 2048 213,97 247,50   33,53 

28 2049 217,94 247,50   29,56 

29 2050 221,91 247,50   25,59 

30 2051 225,88 247,50   21,62 

31 2052 229,84 247,50   17,66 

32 2053 233,81 247,50   13,69 

33 2054 237,78 247,50   9,72 

34 2055 241,75 247,50   5,75 

35 2056 245,72 247,50   1,78 

Fonte: PLANEX, 2020. 
 

Portanto, os investimentos propostos estão concentrados na ampliação da ETE Jaguari, contando 
que a maioria do crescimento da cidade será na margem direita do rio Jaguari, entre os bairros Tenente, 
São Lucas, Campos Olivoti e o condomínio Recanto das Águas, e obviamente nas proximidades com o 
sistema existente na margem direita do rio Jaguari. Será necessário ampliar a estação em cerca de 
191 L/s, a ser executada novos módulos no Ano 3, Ano 12 e Ano 22. Deverá ser implantada uma nova 
unidade de tratamento preliminar para a vazão excedente. 

 Por mais que necessite intervenções imediatas, foi proposto início de investimentos em aumento 
de tratamento de esgoto apenas no Ano 3 devido ao elevado investimento em curto prazo para ajeitar o 
sistema de abastecimento de água, pensando assim na sustentabilidade econômico-financeira do 
contrato.  

Eventuais crescimentos populacionais nas regiões das outras ETEs existentes deverão ser 
interligadas ao seu respectivo sistema de tratamento até alcançar o limite da capacidade da mesma 
garantindo o nível de eficiência necessário.  

A Resolução Conjunta SEMAD-IGAM nº 1548, de 29 de março de 2012, estabelece que o limite 
máximo de captações e lançamentos a serem outorgados nas bacias hidrográficas do estado, por cada 
seção considerada em condições naturais, será de 50% da Q7,10, ficando garantido a jusante de cada 
derivação, fluxos residuais mínimos equivalente os outros 50% de vazão. O diagnóstico demonstrou que 
todas as estações se enquadram nesse quesito e a ampliação da ETE Jaguari também atenderá. 

 

2.3.1.3. Rede coletora e Ligações domiciliares 

Não foi disponibilizado um mapa com o cadastro das redes coletoras, georreferenciado contendo 
informação como diâmetros, declividades, extensões, material, profundidades, localização de poços de 
visita, entre outras informações. 

Serão considerados os investimentos para que, ao longo do período de estudo, se consiga atender 
às metas propostas, através da execução de novas redes coletoras de esgoto e ligações domiciliares. 

Sabe-se da existência de redes coletoras mais antigas, implantadas pela Prefeitura antes do 
contrato de concessão com a COPASA. Assim, para previsão de investimentos no estudo de 
sustentabilidade, será estimada a substituição de aproximadamente 1% da extensão de rede coletora 
existente (adotado 650 m) por ano, iniciando no Ano 7 até o final do plano, priorizando dessa forma 
investimentos no tratamento e em novas redes devido ao crescimento populacional. Para as ligações 
domiciliares, será considerada a mesma taxa de substituição e o mesmo período de investimentos, com 
130 ligações ao ano a serem substituídas. 

Os quantitativos da implantação das redes coletoras e ligações domiciliares em função do 
crescimento vegetativo e ampliação do atendimento estão descritos a seguir. 

Tabela 24 - Rede coletora e ligações domiciliares - Sede. 

Ano 
Extensão da 

rede coletora 
de esgoto (m) 

Incremento rede 
de esgoto (m) 

Ligações 
ativas (ud) 

Incremento 
de ligações 

(ud) 

1 2022 82.112 6.310 13.231 631 

2 2023 88.422 6.310 13.862 631 

3 2024 96.682 8.260 14.688 826 

4 2025 103.292 6.610 15.349 661 

5 2026 110.012 6.720 16.021 672 

6 2027 116.852 6.840 16.705 684 

7 2028 123.812 6.960 17.401 696 

8 2029 130.882 7.070 18.108 707 

9 2030 138.082 7.200 18.828 720 

10 2031 145.392 7.310 19.559 731 

11 2032 152.812 7.420 20.301 742 

12 2033 162.732 9.920 21.293 992 

13 2034 170.452 7.720 22.065 772 

14 2035 178.292 7.840 22.849 784 

15 2036 186.252 7.960 23.645 796 

16 2037 194.332 8.080 24.453 808 

17 2038 202.522 8.190 25.272 819 

18 2039 208.112 5.590 25.831 559 

19 2040 213.712 5.600 26.391 560 
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Ano 
Extensão da 

rede coletora 
de esgoto (m) 

Incremento rede 
de esgoto (m) 

Ligações 
ativas (ud) 

Incremento 
de ligações 

(ud) 

20 2041 219.302 5.590 26.950 559 

21 2042 224.892 5.590 27.509 559 

22 2043 230.482 5.590 28.068 559 

23 2044 236.072 5.590 28.627 559 

24 2045 241.672 5.600 29.187 560 

25 2046 247.262 5.590 29.746 559 

26 2047 252.852 5.590 30.305 559 

27 2048 258.442 5.590 30.864 559 

28 2049 264.042 5.600 31.424 560 

29 2050 269.632 5.590 31.983 559 

30 2051 275.222 5.590 32.542 559 

31 2052 280.812 5.590 33.101 559 

32 2053 286.412 5.600 33.661 560 

33 2054 292.002 5.590 34.220 559 

34 2055 297.592 5.590 34.779 559 

35 2056 303.182 5.590 35.338 559 

Fonte: PLANEX, 2020. 

 

2.3.1.4. Estações elevatórias de esgoto e Linhas de recalque 

Atualmente existem 4 estações elevatórias de esgoto em funcionamento. O diagnóstico 
apresentou uma série de pontos de lançamentos de esgoto despejados “in natura”, levantados pela 
equipe da Prefeitura, sendo que alguns desses pontos apenas serão corrigidos com a execução de estação 
elevatória. Assim, dos 36 pontos de lançamento foi admitida que deveriam ter sido executadas pelo 
menos mais duas elevatórias de esgoto no sistema existente. Com isso, seria totalizado 6 elevatórias, 
resultando em uma relação de 1 elevatória a cada 13.600 m de rede coletora. 

Atenta-se que a expansão da área urbana até 2056 do distrito Sede de dará para regiões fora da 
sua atual sub-bacia, ou seja, sendo dificultado a condução do esgoto por gravidade, necessitando a 
construção dessas elevatórias. Com a relação proposta anteriormente, será necessária a implantação de 
24 unidades novas (sendo uma delas a ampliação da elevatória da ETE Jaguari) até o final do plano visto 
serem necessários a execução de cerca de aproximadamente 230 km de rede coletora. 

Para a estimativa dos investimentos necessários para as estações elevatórias de esgoto, foram 
utilizadas as seguintes premissas: 

➢ Utilização de bombas submersíveis; 

➢ Dimensionadas para a vazão máxima horária; 

➢ Instalação de grupo gerador; 

➢ Divididas em três tipos: 12 pequeno porte (até 5 L/s), 9 médio porte (de 5 a 50 L/s) e 3 de 
grande porte (maior que 50 L/s).  

 

Para a estimativa dos investimentos necessários para a execução das linhas de recalque foram 
utilizadas as seguintes premissas: 

➢ Execução de 500 metros de linhas de recalque para cada estação elevatória prevista; 

 

2.3.1.5. Interceptor e Coletor tronco 

Para conduzir o esgoto bruto até a ETE Jaguari por gravidade, e sabendo da existência de 10 km 
de interceptores (descrito no diagnóstico) com diâmetro variando de 150 a 350 mm, será proposta a 
execução de mais 20 km de interceptores ao longo do horizonte do plano. 

O diâmetro médio em termos de investimento a ser considerado será de 350 mm de diâmetro. 
Como não é sabido para onde o distrito irá crescer, essas estimativas são feitas considerando também 
duplicações dos interceptores principais até a ETE. 

 

2.3.2. Localidades 

Devido à falta de adensamento significativo nas localidades, baixo número de habitantes em seus 
núcleos e ainda pela necessidade de grande aporte de investimentos provocado pelo elevado 
crescimento populacional no município de Extrema, fica inviabilizado a implantação de sistemas coletivos 
nas localidades nesse primeiro momento, devendo ser adotado soluções individuais de tratamento. 

 

2.3.3. Propostas Adicionais 

2.3.3.1. Cadastro das redes existentes 

Foi considerada a necessidade de cadastro da tubulação existente da rede coletora de 
esgotamento sanitário, visto a inexistência de mapas georreferenciados contendo informações de 
diâmetros, declividades, profundidades de poços de visita, entre outros. 

Deverá ser exigido o futuro projeto realizado pelos loteadores em um arquivo editável e 
georreferenciado. 

 

2.3.3.2. Projetos executivos 

Para que as intervenções anteriormente previstas no sistema de esgoto sejam executadas, 
deverão ser elaborados projetos executivos. O valor estimado para estes projetos é de 4%, em relação 
aos valores de investimentos, considerando seu desembolso no ano anterior à sua implantação. Foram 
considerados os seguintes itens com esta necessidade de elaboração de projetos: 

➢ Execução de rede coletora; 

➢ Substituição de rede coletora; 

➢ Implantação ou reforma de Estação de Tratamento de Esgoto; 

➢ Elevatórias de Esgoto; 

➢ Linhas de recalque; 

➢ Interceptores. 

 

2.3.3.3. Fiscalização da água pluvial conectada na rede de esgoto 

Foi constatado no diagnóstico e por técnicos da COPASA que a população corriqueiramente 
conecta erroneamente a calha da água de chuva na rede coletora de esgoto.  
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O principal problema causado por essa ação é a sobrecarga das tubulações e consequentemente 
retorno de esgoto nas residências, e atrapalha os processos biológicos do tratamento de esgoto na 
estação. 

A COPASA e a Prefeitura não possuem um programa de fiscalização e vistorias rotineiras, de modo 
a adequar a correta utilização dos serviços com o objetivo de reduzir possíveis impactos ambientais e os 
problemas anteriormente citados. 

Para a solução desses problemas, propõe-se: 

➢ Montar equipe conjunta (Prefeitura-Concessionária) que realize vistorias frequentes para 
melhoria do sistema, reduzindo gastos com manutenção, substituição de rede, diminuição 
de vazão no tratamento e redução de limpeza de areia nas estações elevatórias e de 
tratamento; 

➢ Retirada das conexões irregulares de água pluvial na rede coletora de esgoto; 

➢ Verificação da instalação da caixa de gordura nas residências. 

 

2.3.4. Resumo dos Investimentos no Sistema de Esgotamento Sanitário 

O resumo dos investimentos no sistema coletivo de esgotamento sanitário de Extrema (MG) está 
reproduzido nas tabelas abaixo. 
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Tabela 25 - Resumo dos investimentos nos sistemas coletivos de esgotamento sanitário - ano 1 ao 18. 

Descrição 

Investimentos em esgoto (R$) 

Ano 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Sede 2.476.626 2.270.759 18.172.550 3.002.255 3.485.760 3.897.460 4.497.335 3.856.470 4.226.620 3.513.905 4.022.267 13.534.140 4.787.520 3.728.725 4.217.100 4.585.555 3.830.065 3.101.355 

Fonte: PLANEX, 2020. 
 

Tabela 26 - Resumo dos investimentos nos sistemas coletivos de esgotamento sanitário - ano 19 ao 35. 

Descrição 

Investimentos em esgoto (R$) 

Ano 
Total 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Sede 4.264.665 3.087.030 3.534.422 10.602.210 2.828.695 2.477.005 4.001.375 3.220.760 2.862.250 2.448.560 2.501.930 3.662.315 2.487.805 2.907.115 2.487.480 2.495.870 2.448.360 149.524.314 

Fonte: PLANEX, 2020. 
 

Tabela 27 - Resumo dos investimentos no SES - Sede - ano 1 ao 18. 

Descrição 
Investimentos em esgoto (R$) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Ampliação tratamento de esgoto 0 0 13.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.400.000 0 0 0 0 0 0 

Implantação de elevatórias 0 0 750.000 0 200.000 550.000 900.000 200.000 550.000 0 200.000 550.000 900.000 0 200.000 550.000 0 0 

Implantação de linhas de recalque 0 0 450.000 0 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 0 225.000 225.000 225.000 0 225.000 225.000 0 0 

Implantação de interceptor 0 0 665.000 665.000 665.000 665.000 665.000 665.000 665.000 665.000 665.000 665.000 665.000 665.000 665.000 665.000 665.000 665.000 

Rede coletora de esgoto separadora - 
vegetativo e universalização 

1.577.500 1.577.500 2.065.000 1.652.500 1.680.000 1.710.000 1.740.000 1.767.500 1.800.000 1.827.500 1.855.000 2.480.000 1.930.000 1.960.000 1.990.000 2.020.000 2.047.500 1.397.500 

Substituição de redes coletoras 0 0 0 0 0 0 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 

Ligações domiciliares de esgoto - 
vegetativo e universalização 

328.120 328.120 429.520 343.720 349.440 355.680 361.920 367.640 374.400 380.120 385.840 515.840 401.440 407.680 413.920 420.160 425.880 290.680 

Substituição de ligações domiciliares 0 0 0 0 0 0 67.600 67.600 67.600 67.600 67.600 67.600 67.600 67.600 67.600 67.600 67.600 67.600 

Projetos executivos 126.200 157.204 92.700 110.800 126.000 141.200 114.300 129.600 99.700 117.800 156.802 148.800 105.000 123.200 138.400 108.500 82.500 130.600 

Reinvestimentos 198.470 207.935 220.330 230.235 240.320 250.580 261.015 271.630 282.420 293.385 304.525 319.400 330.980 342.745 354.680 366.795 379.085 387.475 

Cadastro das unidades do SES existente 246.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 2.476.626 2.270.759 18.172.550 3.002.255 3.485.760 3.897.460 4.497.335 3.856.470 4.226.620 3.513.905 4.022.267 13.534.140 4.787.520 3.728.725 4.217.100 4.585.555 3.830.065 3.101.355 

Fonte: PLANEX. 

 

Tabela 28 - Resumo dos investimentos no SES - Sede - ano 19 ao 35. 

Descrição 
Investimentos em esgoto (R$) 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 TOTAL 

Ampliação tratamento de esgoto 0 0 0 6.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.650.000 

Implantação de elevatórias 750.000 0 200.000 550.000 200.000 0 1.100.000 550.000 200.000 0 0 750.000 0 200.000 0 0 0 10.050.000 

Implantação de linhas de recalque 450.000 0 225.000 225.000 225.000 0 450.000 225.000 225.000 0 0 450.000 0 225.000 0 0 0 5.400.000 

Implantação de interceptor 665.000 665.000 665.000 665.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.300.000 

Rede coletora de esgoto separadora - 
vegetativo e universalização 

1.400.000 1.397.500 1.397.500 1.397.500 1.397.500 1.400.000 1.397.500 1.397.500 1.397.500 1.400.000 1.397.500 1.397.500 1.397.500 1.400.000 1.397.500 1.397.500 1.397.500 56.845.000 

Substituição de redes coletoras 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 4.712.500 

Ligações domiciliares de esgoto - 
vegetativo e universalização 

291.200 290.680 290.680 290.680 290.680 291.200 290.680 290.680 290.680 291.200 290.680 290.680 290.680 291.200 290.680 290.680 290.680 11.823.760 

Substituição de ligações domiciliares 67.600 67.600 67.600 67.600 67.600 67.600 67.600 67.600 67.600 67.600 67.600 67.600 67.600 67.600 67.600 67.600 67.600 1.960.400 

Projetos executivos 82.500 99.500 113.502 72.900 56.000 117.900 86.900 72.900 56.000 55.900 103.900 55.900 73.000 55.900 55.900 55.900 0 3.423.808 

Reinvestimentos 395.865 404.250 412.640 421.030 429.415 437.805 446.195 454.580 462.970 471.360 479.750 488.135 496.525 504.915 513.300 521.690 530.080 13.112.510 

Cadastro das unidades do SES existente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246.336 

Total 4.264.665 3.087.030 3.534.422 10.602.210 2.828.695 2.477.005 4.001.375 3.220.760 2.862.250 2.448.560 2.501.930 3.662.315 2.487.805 2.907.115 2.487.480 2.495.870 2.448.360 149.524.314 

Fonte: PLANEX. 
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2.3.5. Áreas atendidas através de soluções individuais 

De acordo com o IBGE, no Censo Demográfico de 2010, cerca de 9% da população total residia na 
área rural, totalizando 2.576 habitantes. Ainda segundo o IBGE, analisando os Censos Demográficos 
anteriores, percebe-se que a população rural diminuiu no período 2000-2010. Deve-se lembrar que os 
limites da área urbana vão aumentando também ao longo dos anos e que novas localidades vêm surgindo 
na área rural. 

Quanto ao sistema de esgoto, os imóveis nas áreas rurais não são atendidos por sistemas 
coletivos, além daqueles da área urbana não conectados ao sistema coletivo, seja pela distância ou baixo 
adensamento, não havendo previsão de atendimento com o sistema coletivo de esgotamento sanitário 
para 5% da população urbana. Portanto, nesses locais deverá haver previsão de atendimento através de 
soluções individuais para o tratamento de esgoto sanitário. Para a estimativa de investimentos desta 
parcela da população foram utilizadas as seguintes premissas: 

➢ Foi considerado que 5% de todos os domicílios da área urbana necessitarão de 
investimentos para serem regularizados com o sistema de tratamento de esgoto (5.580 
habitantes), além de toda a população rural (6.870 habitantes); 

➢ Foi utilizada a taxa de 2,5 habitantes por domicílio, que é a média de moradores por 
domicílio particular ocupado do Município no Censo 2010 (IBGE). 

 

O valor de investimento foi retirado dos itens nº 98052 e 98078 da Tabela (composições) do 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) para o Estado de Minas 
Gerais (ref.: Julho/2020): 

➢ 98052: tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, para 5 contribuintes. Custo de 
R$ 1.092,52; 

➢ 98078: sumidouro retangular, em alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, para 5 
contribuintes. Custo de R$ 3.151,57. 

 

Esses cálculos resultam na necessidade de 4.980 unidades de fossas sépticas construídas 
gradativamente ao longo do horizonte do plano, a um custo total de R$ 21.135.568. Estes são valores 
estimativos e não serão considerados nos investimentos totais do sistema, já que se tratam de soluções 
individuais, de responsabilidade de cada imóvel, assim como não estão embutidos custos com a operação 
do sistema e limpeza por meio de caminhões limpa fossa devidamente cadastrados.  

 

2.3.6. Participação Social 

Segundo definição da Lei nº 14.026/2020, controle social é o conjunto de mecanismos e 
procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participações nos 
processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos 
de saneamento básico (BRASIL, 2020a). 

Ainda segundo a Lei nº 14.026/2020, em seu art. 47, o controle social dos serviços públicos de 
saneamento básico poderá incluir a participação de órgãos colegiados de caráter consultivo, nacional, 
estaduais, distrital e municipais, sendo que as funções e competências destes órgãos colegiados poderão 
ser exercidas por órgãos colegiados já existentes, com as devidas adaptações das leis que os criaram. Os 

conselhos provêm do princípio da participação comunitária e têm a finalidade de se firmar como um 
espaço de cogestão entre o município de Extrema e a sociedade (BRASIL, 2020a). 

Especificamente para o município de Extrema, atualmente não há um conselho específico sobre 
o saneamento básico. Acredita-se que a criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico, de caráter 
consultivo e articulador, seja a opção mais eficiente para difundir e monitorar as ações propostas no 
presente documento. A decisão final sobre a criação ou não do conselho será da prefeitura. 

 

2.4. GESTÃO COMERCIAL 

A prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário dentro de altos 
padrões de qualidade, eficiência e eficácia, proporcionam uma melhor qualidade de vida à população, a 
preservação do meio ambiente e ainda, o desenvolvimento do município.  

Neste contexto, as operações e investimentos previstos para o sistema de saneamento do 
município de Extrema (MG) tem como norteadores a universalização do atendimento, conservação dos 
recursos naturais, continuidade, agilidade e qualidade na prestação dos serviços e no relacionamento 
com o cliente.  

Para atender aos objetivos citados acima, é necessária a atuação integrada da gestão comercial 
com a gestão de operações na elaboração de estratégias consistentes e duradouras, com foco no perfil 
do cliente e do município, visando prestar serviços com qualidade, rapidez e eficiência, de forma a 
garantir rentabilidade, confiança e fidelização do cliente.  

As ações da gestão comercial estão fundamentadas na plena satisfação dos clientes e excelência 
dos serviços, viabilizadas pelo aporte de modernas tecnologias, capacitação adequada das equipes e 
programas de reciclagem profissional, bem como uma sistemática de melhoria contínua dos processos.  

A estruturação de uma área comercial eficiente contempla as seguintes premissas:  

➢ Definição de estratégias de comercialização de serviços de forma integrada com as áreas 
de Operações e de Serviços e Manutenções;  

➢ Desenvolvimento de ações para o estreitamento do relacionamento com o cliente;  

➢ Segmentação dos clientes de acordo com o seu perfil, visando um atendimento 
personalizado;  

➢ Disponibilização de diferentes canais de relacionamento com o cliente, com o objetivo de 
facilitar o atendimento às diversas solicitações;  

➢ Implementação de ações para o cumprimento de metas de faturamento, arrecadação e 
redução da inadimplência;  

➢ Elaboração de programas integrados com a Gestão de Operações para a redução de 
perdas, maximização do faturamento, redução de submedições e do índice de 
irregularidades, bem como para a melhoria contínua na qualidade da prestação dos 
serviços;  

➢ Monitoramento dos procedimentos, visando assegurar a qualidade e agilidade no 
atendimento;  

➢ Implantação de pesquisas de mercado e acompanhamento dos resultados, utilizando-os 
para estabelecer ações de aprimoramento contínuo;  

➢ Criação de sistemas e mecanismos capazes de impulsionar os resultados da organização.  
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Para a gestão, ampliação, operação e manutenção dos Serviços de Água e Esgoto do Município 
de Extrema (MG) é necessário contar com profissionais capacitados e treinados, processos estruturados, 
aplicação de modernas tecnologias e com a utilização de ferramentas de gestão voltadas à satisfação do 
cliente no que se refere ao produto oferecido e ao serviço prestado. 

Alguns procedimentos serão detalhados na sequência. 

 

2.4.1. Procedimentos do setor de atendimento aos clientes 

Para a prestação de serviços de forma adequada, a estrutura de atendimento a assuntos de 
natureza comercial, terá como condição fundamental, propiciar o máximo de conforto aos usuários 
quando esses necessitarem, por qualquer motivo, estabelecer contato com o prestador do serviço. 

A Concessionária deverá providenciar canais para atendimento a questões operacionais. Estas 
questões podem referir-se a serviços complementares, serviços emergenciais ou reclamações técnicas 
ou comerciais. O modelo de atendimento deve basear-se em estruturas facilitadoras como o 
atendimento via telefone e domiciliar personalizado. 

O atendimento nos escritórios deverá ser realizado em prédios de clara identificação, situados em 
locais de fácil acesso, próximos a pontos de confluência de transportes coletivos e da rede bancária, de 
forma a facilitar pagamentos. A estrutura física do atendimento nesses prédios deve ser projetada de 
forma a proporcionar conforto ao usuário, com ambientes adequadamente projetados e que não 
venham a inibir o usuário comum. 

Sugere-se a implantação de atendimento via telefone (Call Center), com sistema 0800 gratuito 
com funcionamento 24 horas por dia, todos os dias do ano, que conte com um número adequado de 
linhas para o movimento de solicitações. O volume de ligações, o tempo de espera e de atendimento, 
deverá ser continuamente monitorado de forma acompanhar a qualidade do atendimento. 

Para que as necessidades dos usuários possam ser eficientemente resolvidas por telefone, os 
procedimentos comerciais e administrativos devem ser adequadamente projetados. 

A Concessionária também deverá implementar o atendimento domiciliar, que deve ser utilizado, 
principalmente, para assuntos de natureza comercial, como questões relacionadas à alta de consumo 
por exemplo, dados cadastrais e outros. O sistema de emissão de contas no ato da leitura, 
preferencialmente na presença do usuário, que deve ser implantado, evita a maioria dos problemas que 
levam os usuários aos escritórios do prestador. Este, no entanto, deve contar com estrutura para o 
atendimento domiciliar, nos casos em que os demais mecanismos de atendimento não se mostrarem 
suficientes. 

Para suportar esses formatos de atendimento, os sistemas de cadastro comercial, de 
comercialização, de atendimento ao público de planejamento e execução de serviços devem ser 
integrados, informatizados e disponíveis em rede de computadores para utilização de todos os 
colaboradores que estiverem envolvidos com qualquer tipo de atendimento. 

Fundamental para a prestação de serviços com qualidade aos usuários, os profissionais envolvidos 
com o atendimento ao público devem contar com treinamento na área de relações humanas e técnicas 
de comunicação, além de conhecerem profundamente as normas e procedimentos a serem adotados 
em cada caso. 

O conteúdo mínimo do cadastro de usuários, de forma a possibilitar um atendimento comercial 
compatível com a qualidade do serviço prevista, deverá contemplar:  

• Nome do usuário; 

• Endereço completo da ligação; 

• Número da conta bancária para débito automático ou endereço completo do local 
de entrega da conta; 

• Características do hidrômetro instalado; 

• Os últimos consumos e datas de leituras; 

• As características físicas da ligação; 

• A atividade econômica do usuário no caso das categorias não-residenciais. 

 

➢ Ouvidoria 

Ouvidoria deverá ser um canal de comunicação entre o Usuário e a Concessionária, com a 
finalidade de receber manifestações como: sugestões, reclamações, denúncias e elogios, além de 
estimular os usuários a participar do controle e avaliação dos serviços prestados.  

A Ouvidoria deverá observar os princípios da transparência na prestação dos serviços públicos 
mais especificamente:  

• Agilidade no atendimento às demandas;  

• Transparência nos procedimentos;  

• Sigilo das informações e fatos;  

• Imparcialidade no tratamento aos apontamentos;  

• Tratamento isonômico aos usuários;  

• Excelência na prestação dos serviços.  

 

A ouvidoria atuará também com os demais órgãos públicos, buscando dissipar e minimizar os 
conflitos, contribuindo para a promoção da eficiência, eficácia e efetividade do serviço prestado. Deverá 
ter indicadores para efetuar o acompanhamento da performance da Concessionária, através dos 
seguintes índices e análises: 

• Índices de reclamações, por tipo de cliente e por tipo de problema; 

• Índice de soluções de problemas; 

• Índice de reincidência do problema; 

• Comparação das metas estabelecidas, com índices disponíveis de concessionárias 
similares (benchmark); 

• Mapeamento e número de reclamações, por categoria de serviços; 

• Número de casos resolvidos ou não (se não, o porquê); 

• Índices de eficiência no atendimento da Ouvidoria; 

• Posição mensal da Concessionária no ranking do Procon, com benchmark de outras 
concessionárias. 
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2.4.2. Procedimentos para o sistema de leitura, emissão e entrega de contas 

A Concessionária deverá contar com um sistema de faturamento informatizados, utilizado por 
meio de coletores (smarthphones ou micro computadores portáteis), operando em conjunto com 
impressoras portáteis, que possibilitarão a leitura com emissão simultânea de contas.  

O procedimento de leitura, emissão e entrega de contas deverá ser executado mensalmente e 
seguirá o seguinte fluxograma: 

 

 

O software de gestão comercial utilizado permitirá a geração de massa de leitura e a distribuição 
das mesmas nos coletores de dados dos leituristas, possibilitando a integração do sistema com os 
coletores de dados utilizados. O planejamento da leitura será realizado pelo setor comercial, que definirá 
o cronograma mensal da concessionária. 

 

2.4.3. Procedimentos para as atividades de corte e religação 

O procedimento de corte e religação seguirá o fluxograma indicado na sequência: 

 

 

A primeira etapa do processo corresponde ao aviso de débito, documento emitido pela 
concessionária com o objetivo de informar o cliente sobre o não pagamento da fatura relativa à prestação 
do serviço público de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário. Serão emitidos os seguintes 
avisos: 

➢ Aviso de débito: notificação enviada clientes que se encontram inadimplentes junto a 
Concessionária, sem a menção de suspensão dos serviços; 

➢ Aviso de débito e suspensão: notificação enviada para clientes com histórico de cobrança 
de inadimplência, que menciona o serviço de suspensão e gera ordem de suspensão caso 
os débitos não forem quitados no prazo estabelecidos e identificados nos mesmos. 

Trinta dias após a devida notificação dos usuários inadimplentes, caso não seja verificado o 
pagamento, o sistema emite ordem de suspensão do fornecimento dos serviços. A partir deste momento 
a concessionária poderá efetuar o corte dos serviços, configurado como a interrupção temporária no 
fornecimento de água da unidade consumidora, proveniente de débitos em aberto. 

A suspensão no fornecimento será realizada por meio da substituição da conexão do hidrômetro 
por um tubete cego que impede a passagem de água. Para caracterizar a interrupção dos serviços 
naquela determinada unidade consumidora, é colocado um lacre antifraude na coloração vermelha. 

No ato do corte o usuário recebe mais uma notificação constando as orientações para 
reestabelecer o fornecimento de água. A notificação também alerta o usuário que, caso o débito não seja 
regularizado, ocorrerá a supressão (suspensão) da ligação. 

Durante a fase de suspensão do fornecimento, o cadastro do usuário é atualizado, caracterizando 
o cliente como factível e não mais como real, bloqueando a emissão de novas faturas, até a regularização 
do débito. Nesta fase, durante a etapa de leitura, o leiturista realiza a fiscalização das condições do lacre 
vermelho, para identificar qualquer tipo de violação. 

Caso seja identificada violação do lacre, hidrômetro e/ou do tubete de tamponamento, é gerada 
uma nova ordem de serviço que requisita o corte no ramal, ou seja, será realizada a interrupção do 
fornecimento de água diretamente no ramal predial, junto ao meio fio, onde será instalado a instalação 
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de um tampão de PVC (CAP) impedindo o fluxo de água entre a rede de distribuição e o padrão da 
unidade consumidora. 

Caso a interrupção seja no sistema de esgotamento sanitário, a concessionária promove a 
obstrução do TIL ou da caixa de passagem localizada no ramal da unidade consumidora. 

Caso o débito persista, será realizada a suspensão (supressão) da ligação, caracterizada como a 
desconexão do ramal predial da rede pública de distribuição. Ainda assim o usuário, titular dos serviços, 
é responsável pela ligação e deve seguir todas as obrigações dos demais clientes dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, até o momento que ele solicite o encerramento 
contratual e acerto dos débitos antigos. 

Caso um novo usuário solicite o fornecimento de água nesta mesma economia, encerra-se a 
responsabilidade do usuário antigo, somente quanto à geração de débitos a partir desta data. 

Cessado o motivo da suspensão, ou seja, o acerto dos débitos (em qualquer das fases), a 
Concessionária restabelecerá os serviços de abastecimento de água em até quarenta e oito horas, após 
solicitação do usuário, correndo por conta deste os custos de religação. 

A religação no cavalete com tubete cego é executada através da remoção do tubete cego e 
recolocação do tubete convencional, além da substituição dos lacres antifraude na coloração vermelha 
por lacres azuis. 

Já a religação no ramal com obstrutor (CAP) é caracterizada pela remoção do tampão e 
promovendo o reparo no ramal predial, além da substituição dos lacres antifraude na coloração vermelha 
por lacres azuis. 

 

2.4.4. Redução da inadimplência 

Com base nos dados do SNIS (2018), foi estimada uma inadimplência de 6,00% no Ano 1 sobre o 
faturamento bruto. Considerou-se também a redução gradual da inadimplência até atingir 5% no Ano 7, 
mantendo-a neste patamar até o fim do PMI. 

Após o vencimento da fatura do cliente, caso não tenha sido verificado o pagamento no sistema, 
o usuário receberá aviso de débito, documento emitido com o objetivo de informar o cliente sobre o não 
pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de abastecimento de água e/ou de 
esgotamento sanitário. Essas unidades consumidoras em débito serão divididas nas seguintes categorias: 

➢ Conta não paga sem registro de débito anterior: é a primeira conta não paga até o 
momento da baixa. Se até a emissão da próxima conta esse débito não tenha sido quitado 
será inserido na conta a mensagem de existência de débito anterior, garantido o sigilo e 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão; 

➢ Conta não paga com registro de um débito anterior: Considera-se a segunda conta não 
paga até o momento da baixa, ou seja, são duas contas em aberto. Nesse caso, será 
emitido um aviso de corte de fornecimento informando a data a partir da qual a ligação 
estará sujeita ao corte de fornecimento por falta de pagamento. 

Se a conta não for paga até a data estipulada no aviso de corte, a suspensão no fornecimento será 
liberada, podendo ocorrer de acordo com a programação de execução de serviços. Caso o usuário não 
ocorra o pagamento até o momento do corte, o mesmo será efetuado. 

Depois de suspenso, o fornecimento será restabelecido após cessar o motivo da suspensão, neste 
caso o débito das faturas. O usuário deverá apresentar comprovante de quitação do débito e solicitar a 

religação. O serviço será reestabelecido em até 48 horas após a solicitação e todos os custos da religação 
correrão por conta do usuário. 

Conforme indicado, deverá ser mantida uma agência acessível ao consumidor e com foco na 
resolução rápida dos problemas do cliente. Considerando esta premissa, os atendentes estarão com 
todas suas vias disponíveis para realizar negociação com usuários que se encontrarem possuírem algum 
tipo de débito com a futura prestadora de serviços. Por meio das notificações enviadas aos usuários, a 
Concessionária comunicará a possibilidade de negociação de débito, por todos os canais de atendimento 
ofertados. 

A negociação poderá evitar a suspensão no fornecimento dos serviços e será uma maneira 
amigável de resolução de conflitos, podendo resultar no parcelamento ou descontos ao usuário. 

 

2.4.5. Combate à fraude 

Para a detecção e o combate a fraudes sugere-se a verificação e/ou realização dos seguintes itens: 

➢ Verificação de variações significativas de consumo, pois podem indicar mau 
funcionamento dos hidrômetros ou fraudes; 

➢ Verificação do lacre do hidrômetro e do cavalete, de modo a inibir a prática comum de 
travá-los; 

➢ Realização de vistorias regulares em imóveis sem ligação, com fonte própria, ligações 
suprimidas ou cortadas, entre outras, pois são fundamentais para detecção de ligações 
clandestinas; 

➢ Realização de leituras intermediárias nos grandes usuários, não somente por questões de 
detecção de eventuais fraudes, mas visando diagnosticar rapidamente qualquer anomalia 
nos equipamentos que possa levar a perdas de faturamento. 

 

2.4.6. Troca de hidrômetros 

Será realizada hidrometração em 100% das ligações de Extrema, bem como a manutenção do 
parque de hidrômetros atualizado, dentro dos requisitos de performance e vida útil. 

Para isto ocorrer, deverá ser instalado um laboratório de hidrometração, onde será possível 
realizar aferições nos equipamentos, testes e o recondicionamento dos mesmos. Será priorizado a 
utilização de apenas uma marca de hidrômetros de modo que seja possível chegar a uma maior 
padronização do sistema, tanto no aspecto físico quanto nos aspectos operacionais e de manutenção. 

 

2.4.7. Novas Ligações 

Durante os 35 anos planejados neste estudo serão realizadas ligações dos usuários à Rede de 
Distribuição para manter o índice de cobertura de abastecimento de água. 

No âmbito de ligações prediais, existem alguns problemas bastante impactantes, sendo um deles 
a falta de padronização do ramal de ligação, este que é feito com material inadequado, o PVC roscável. 

A inexistência de um padrão de ligação praticado dá margem para muitas ligações executadas de 
forma incorreta, e em diversas experiências de detecção de vazamentos em sistemas ao longo do País, 
destacam sempre o fato de uma boa parte das vazões perdidas serem nas ligações, sendo assim, a 
Concessionária deverá trabalhar de modo a ter um padrão de ligação. 
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Sugere-se a adoção do PEAD termo fundido como material padrão para execução de novas 
ligações tendo em vista que este é um material que apresenta melhores resultados em termos de 
vazamentos, seu colar de tomada é mais eficaz que o utilizado no PVC. Na Figura 2 está ilustrado o colar 
de tomada de PEAD, material que é utilizado para fazer a derivação da rede de abastecimento para o 
ramal de ligação. 

 
Figura 2 - Colar de tomada em PEAD. 

Fonte: Colombelli & Colombelli, 2020. 
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3. ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

3.1. MODELOS INSTITUCIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO  

Como parte dos elementos que compõe as proposições para os serviços de saneamento básico, 
faz-se imprescindível tratar dos modelos institucionais para a prestação dos serviços, conforme dispõe a 
Lei nº 11.445/2007 e o Decreto nº 7.217/2010 que regulamenta a referida lei, consoante a necessidade 
de adequações de forma a garantir as bases para a execução do PMSB. 

O Decreto nº 7.217/2010 estabelece: 

Art. 38. O titular poderá prestar os serviços de saneamento básico:  

diretamente, por meio de órgão de sua administração direta ou por autarquia, empresa pública 
ou sociedade de economia mista que integre a sua administração indireta, facultado que contrate 
terceiros, no regime da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, para determinadas atividades. 

de forma contratada: 

indiretamente, mediante concessão ou permissão, sempre precedida de licitação na modalidade 
concorrência pública, no regime da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; ou 

no âmbito de gestão associada de serviços públicos, mediante contrato de programa autorizado 
por contrato de consórcio público ou por convênio de cooperação entre entes federados, no regime 
da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005. 

nos termos de lei do titular, mediante autorização a usuários organizados em cooperativas ou 
associações, no regime previsto no art. 10, § 1o, da Lei no 11.445, de 2007, desde que os serviços 
se limitem a: 

determinado condomínio; ou 

localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por população de baixa renda, onde 
outras formas de prestação apresentem custos de operação e manutenção incompatíveis com a 
capacidade de pagamento dos usuários. 

Parágrafo único. A autorização prevista no inciso III deverá prever a obrigação de transferir ao 
titular os bens vinculados aos serviços por meio de termo específico, com os respectivos cadastros 
técnicos. 

 

Com base nas premissas do artigo 38, apresenta-se a seguir um breve comparativo na visão 
jurídica e técnica-econômica, considerando os seguintes cenários aplicáveis, onde destacamos: 

➢ Serviços de administração direta; 

➢ Serviços de administração indireta; 

➢ Serviços terceirizados no modelo de Contratação de Serviços; 

➢ Serviços terceirizados no modelo de Concessão Pública; 

➢ Serviços terceirizados no modelo de PPP (Parceria Público Privada); 

➢ Serviços por Contrato de Programa entre entes federados. 

 

3.1.1. Serviços de administração direta 

Os serviços de saneamento básico, cuja titularidade é indubitavelmente estatal, e a competência 
e responsabilidade pela correta, eficaz e adequada prestação cabe à municipalidade. 

Neste contexto, o modelo básico de gestão dos serviços compreende a administração direta pelo 
município. Esta ação, conforme preconiza a legislação, poderá ser realizada diretamente, por órgão da 
administração direta, como secretaria ou divisão municipal com serviços prestados por funcionários do 
quadro da própria prefeitura. 

Neste caso a gestão dos recursos é também diretamente administrada pelo município, devendo 
os serviços ser previstos no seu orçamento plurianual. 

 

3.1.2. Serviços de administração indireta 

Outra forma de gestão compreende a utilização de “Autarquia”. O modelo de autarquia é comum 
em diversas cidades do país, tendo como vantagem a administração indireta, e autonomia financeira, 
com recursos arrecadados pela cobrança de tarifas de água e esgoto e taxas ou tarifas de limpeza urbana 
e drenagem.  

No modelo de autarquia, alguns serviços podem ser terceirizados a partir de licitações públicas, 
porém a administração é caracterizada por atividades essenciais realizadas por funcionários próprios, 
contratados mediante concurso público.  

Atividades não essenciais permitem ser contratadas mediante licitação pública.  

A manutenção do modelo de gestão terá relação direta com os investimentos necessários para a 
“universalização” dos serviços, haja vista os investimentos previstos, lembrando sempre o caráter da 
sustentabilidade a partir da cobrança dos serviços. 

 

3.1.3. Serviços contratados 

Outros modelos podem ser adotados com um nível de participação privada. 

Nestes casos admite-se a transferência da sua execução à iniciativa privada por delegação do 
Poder Público, sob a modalidade de alguns dos instrumentos que compreendem a forma de prestação 
por terceirização - via contrato de prestação de serviços; concessão comum; parceria público-privada - 
modalidades de concessão patrocinada ou concessão administrativa; e, consórcios públicos. 

A legislação a ser analisada abrange as Leis Federais nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (Lei das 
Concessões e Permissões) e suas alterações posteriores; 11.079, de 30 de dezembro de 2004 (Lei das 
PPP’s) e suas alterações posteriores; 11.107, de 06 de abril de 2005 (Lei dos Consórcios Públicos) e suas 
alterações posteriores; e, 11.445/2007, de 05 de janeiro de 2007 (marco regulatório - diretrizes nacionais 
para o saneamento básico) e suas alterações posteriores. 

Primeiramente, para compreender a qualificação dos serviços abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e drenagem pluvial enquanto serviços públicos municipais, faz-
se necessária a abordagem de seu conceito. 

O próprio Estado atribui ao serviço à qualidade de público, no momento da edição de normas 
legais, vinculando a atividade a um regime de direito público. Passa-se então a deflagrar a titularidade 
intransferível do Estado, podendo executar os serviços públicos diretamente através de sua própria 
estrutura ou delegar/autorizar a terceiros, quando assim permitido em Lei, mediante uma das figuras 
acima, porém permanecerá na obrigação da direção, da regulação, da fiscalização e da adequada 
prestação dos serviços, porquanto titular absoluto desses serviços. 

O conceito de serviço público vislumbra-se perfeitamente caracterizado por CELSO ANTONIO 
BANDEIRA DE MELLO, para quem o serviço público: 
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“(...) é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material destinada à satisfação 
da coletividade em geral, mas fruível singularmente pelos administrados, que o Estado assume 
como pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou por quem lhe faça as vezes, sob um 
regime de Direito Público - portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições 
especiais -, instituído em favor dos interesses definidos como público no sistema normativo.” - in 
Curso de Direito Administrativo. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 600. 

 

Esta visão demonstra a submissão dos serviços públicos a um regime jurídico de Direito Público, 
cujos principais princípios são: supremacia do interesse público; dever inescusável do Estado de 
promover a prestação dos serviços públicos; continuidade; universalidade; modicidade das tarifas; e, 
controle da Administração Pública. 

Considerando o exposto, inegável de que o saneamento básico, sendo que o Poder Público tem a 
obrigação na sua prestação, nos termos expressos do Art.175 da Constituição Federal de 1988, in verbis: 

“Art.175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão 
ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.” 

 

Vislumbra-se que a própria Carta Magna admite a concessão ou permissão dos serviços públicos, 
sempre através de licitação, como forma adequada de ofertar o referido serviço aos usuários munícipes. 

Por sua vez o Artigo 241 da Carta Magna, adiciona a possibilidade de serem celebrados consórcios 
públicos e convênios de cooperação, podendo assim operacionalizar a denominada gestão associada de 
serviços públicos, in verbis: 

“Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.” 

 

A Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995, e suas alterações posteriores, em especial no seu 
artigo 2º, traz a baila claramente a qualidade de sérico público de que é revestida aos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário ao impor: 

“Art. 2 - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios executarem obras e 
serviços públicos por meio de concessão e permissão de serviço público, sem lei que lhes autorize 
e fixe os termos, dispensada a lei autorizativa nos casos de saneamento básico e limpeza urbana 
e nos já referidos na Constituição Federal, nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas do 
Distrito Federal e Municípios, observado, em qualquer caso, os termos da Lei no 8.987, de 1995.” 

 

Concluindo sobre a matéria, os serviços públicos de saneamento básico não necessitam, exclusiva 
e obrigatoriamente, serem prestados pelo Poder Público, podendo delegar a terceiros a sua execução. 

Com advento da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes 
nacionais e marco regulatório do saneamento básico no Brasil, a mesma não obsta a utilização das 
diversas formas de delegação para a prestação de serviços públicos relacionados ao saneamento básico, 
consoante o seu artigo 8º e o inciso II do artigo 9º, in verbis: 

“CAPÍTULO II 

DO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE 

Art. 8- Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a organização, a 
regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços, nos termos do art. 241 da Constituição 
Federal e da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005. 

Art. 9- O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, 
devendo, para tanto: 

(...) 

II - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente responsável pela sua 
regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua atuação; 

(..)” Desta forma, consoante o artigo 8º da Lei Federal nº 11.445/2007 tem-se que a delegação 
dos serviços é uma faculdade e não gera obrigação da Administração, devendo apenas examinar 
quais os modelos e instrumentos de delegação melhor coaduna com os objetivos da Administração 
Municipal. 

 

Em a Administração assumindo diretamente a execução dos serviços não haverá a delegação do 
serviço público. 

Em se tratando de transferência da execução dos serviços de saneamento básico, entende-se 
serem viáveis as seguintes espécies de delegação, a saber: 

 

Terceirização  

Terceirização por contrato de prestação de serviços vigente para cada exercício financeiro, 
através de licitação, regida pela Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações). 

Neste caso, o particular presta a atividade à Administração que lhe paga o valor definido em 
contrato, por cada exercício financeiro, não se exigindo do particular quaisquer investimentos mínimos, 
nem se vincula a remuneração devida a qualquer tipo de desempenho na prestação dos serviços. 

A remuneração é mediante tarifa a ser paga pelo munícipe usuário do serviço, e cobrada 
compulsoriamente pelo Poder Público. 

Ressalta-se que os serviços objeto do presente trabalho se tratam de serviços de caráter 
continuado, cujos contratos possuem vigência em cada exercício financeiro e são passíveis de 
prorrogações até o limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no inciso II do artigo 57 da Lei Federal 
nº 8.666/93 (Lei de Licitações). 

 

Concessão comum 

A delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade 
de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu 
desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. 

A remuneração é mediante tarifa paga à concessionária pelo usuário do serviço público delegado, 
não havendo investimento de recursos pelo Poder Concedente.  

A legislação que regula a matéria das concessões tradicionais são: a Lei Federal nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, e suas alterações posteriores, denominada de Lei das Concessões e Permissões, que 
regulamentou o artigo 175 da Carta Magna; Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995, que estabelece 
normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões dos serviços públicos; e a Lei Federal 
nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico 
(marco regulatório). 

Tem-se que o modelo de concessão não é homogêneo. É necessário determinar qual concessão 
de serviço público o Município pretende adotar. 
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As concessões de serviço público refletem a função e o papel do Estado e a sociedade reservam 
para si próprios. Tal raciocínio se comprova com o advento das parcerias público-privadas, nas 
modalidades de concessão patrocinada e da concessão administrativa, introduzidas por intermédio da 
Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004.  

Repita-se a disposição contida do art. 175 da Constituição Federal de 1988:  

“Art.175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão 
ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.” 

 

Verifica-se, portanto, a possibilidade de prestação de serviços públicos por meio de delegação à 
iniciativa privada, mediante concessão e permissão, previstas nos artigos 21, XI e XII, 25, §2º, 175 e 223 
da Constituição Federal. O Estado apenas delega ao particular a execução dos serviços públicos, enquanto 
fica sob seu poder-dever o controle, fiscalização, e até a própria fixação de tarifas a serem cobradas dos 
usuários. 

De qualquer modo, deverá a Administração Pública assegurar uma prestação satisfatória, regular 
e acessível de serviços adequados à comunidade. 

A Lei das Concessões e Permissões cita em seu artigo 6º, caput e §1º, o que se entende por 
“serviço adequado”: 

“Art. 6 - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno 
atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no 
respectivo contrato. 

§ 1 - Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.” 

 

Em adotando o município um modelo de concessão comum como forma de delegação dos 
serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, deverá se atentar às regras, 
requisitos, formas e condições previstas na Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e suas 
alterações posteriores. 

Uma das vantagens do modelo de concessão tradicional seria a dispensa de investimentos do 
poder público, pois inexiste alocação de recursos públicos para firmar contrato de concessão, sejam eles 
de ordem orçamentária quanto financeira, resultando numa imensa vantagem ao Poder Público. Ou seja, 
de certa maneira resolveria o déficit encontrado mês a mês, pois a atividade seria custeada através de 
tarifa paga diretamente pelo usuário do serviço ao concessionário, a título de remuneração. 

Porém, ao Município ainda restariam as obrigações e deveres de regular e fiscalizar os serviços 
concedidos. 

Diante do exposto, poderão ser vantagens para adoção da concessão comum: 

➢ Desonera recursos orçamentários e financeiros do Poder Público, podendo ser alocado em 
áreas estratégicas da Administração Municipal, pois as tarifas serão pagas pelos usuários 
dos serviços diretamente à Concessionária;  

➢ Transfere à Concessionária a execução dos serviços públicos.  

 

Além dos requisitos legais já elencados, deve a Administração observar o disposto na Lei Federal 
nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico, em 
especial, à obrigatoriedade de existência do Plano Municipal de Saneamento Básico, a realização prévia 

de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta 
do contrato, e demais condições de validade dos contratos de concessão. 

 

Parcerias público-privadas 

Introduzidas pela Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, denominada de Lei das PPP’s, 
foram instituídas para viabilizar a atração de capital privado para a execução de obras públicas e serviços 
públicos por meio de concessão, assim como para a prestação de serviços de que a Administração Pública 
seja usuária direta ou indireta, suprindo a escassez de recursos públicos para investimentos. 

As Parcerias Público-Privadas (PPP’s) são firmadas por meio de contrato administrativo de 
concessão de serviços ou de obras públicas (art. 2º), precedido de licitação na modalidade de 
concorrência pública (art. 10º). Isto pressupõe o atendimento aos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93 
(Lei de Licitações) e da Lei Federal nº 8.987/95 (Lei das Concessões) e suas respectivas alterações 
posteriores. 

A Lei das PPP’s fixa duas modalidades de parcerias, a saber: 

a) concessão patrocinada: concessão de serviços ou de obras públicas que envolvam, além da 
tarifa paga pelo usuário, a contraprestação pecuniária do parceiro público ao ente privado (art. 
2º, § 1º); 

b) concessão administrativa: contrato de prestação de serviços de que a Administração seja 
usuária direta ou indireta (art. 2º, § 2º). 

 

A Lei Federal nº 11.079/2004 é clara ao diferenciar a concessão de serviços da parceria público-
privada da concessão de serviços públicos disciplinada pela Lei Federal nº 8.987/95 pelo fato de que, na 
concessão da parceria público-privada há contraprestação pecuniária do parceiro público, a qual não há 
na concessão comum, existindo apenas a tarifa paga pelo usuário (art. 2º, § 3º). 

A modalidade concessão administrativa difere da concessão patrocinada na medida em que nessa 
o usuário paga tarifa; naquela não há tal pagamento. Na concessão administrativa, o particular somente 
é remunerado pela Administração Pública. Assim, a concessão administrativa funciona tal qual uma 
concessão de serviço público precedida ou não de obra pública. No entanto, não há, aqui, a figura do 
usuário do serviço. Esse, em verdade, é a própria Administração Pública. 

A PPP na modalidade de concessão administrativa é ideal para os casos em que exista dificuldade 
na cobrança direta dos usuários de tarifas, mas que se prefere que a atividade seja executada por 
empresas privadas, e não pelo Poder Público. 

 

3.1.4. Serviços por contrato de programa entre entes federados 

Nesta modalidade o Município pode firmar parceria com entes federados de forma a estabelecer 
regras de gestão por meio de contrato de programa.  Esta associação poderá estar relacionada a 
municípios vizinhos, na forma de consórcio, ou a Companhias Estaduais, como parceria para gestão 
associada dos serviços.  

Por fim, destaca-se que o assunto ora tratado representa fundamental importância para a tomada 
de decisão do poder público, pois proporcionará a definição do modelo institucional que permitirá o 
atendimento das ações previstas e seus respectivos prazos, em busca da universalização dos serviços de 
saneamento. 
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4. MARCO REGULATÓRIO 

4.1. INTRODUÇÃO 

A Lei Nacional do Saneamento Básico, nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, traz no seu arcabouço 
legal-institucional diretrizes para as funções de regulação e fiscalização da prestação dos serviços de 
saneamento básico, separando as funções de planejamento, regulação e fiscalização e prestação desses 
serviços, acabando com a autorregulação dos prestadores e condicionando a validade dos contratos à 
existência de entidade de regulação e fiscalização e normas de regulação, conforme Artigo 11 transcrito 
a seguir.  

Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços 
públicos de saneamento básico:  

I - a existência de plano de saneamento básico; 

II - a existência de estudo que comprove a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação 
dos serviços, nos termos estabelecidos no respectivo plano de saneamento básico;   

III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes 
desta Lei, incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização (BRASIL, 2007a). 

 

Essa lei (alterada pela Lei nº 14.026/2020) ainda estabelece que os titulares/municípios definam 
a entidade que será responsável pela regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, 
podendo a atividade de regulação ser exercida diretamente pelo titular ou delegada, conforme pode ser 
observado nos artigos transcritos a seguir: 

Art. 9º. O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, 
devendo, para tanto: 

I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei, bem como estabelecer metas 
e indicadores de desempenho e mecanismos de aferição de resultados, a serem obrigatoriamente 
observados na execução dos serviços prestados de forma direta ou por concessão;  

II - prestar diretamente os serviços, ou conceder a prestação deles, e definir, em ambos os casos, 
a entidade responsável pela regulação e fiscalização da prestação dos serviços públicos de 
saneamento básico;  

... 

VII - intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da entidade reguladora, 
nas hipóteses e nas condições previstas na legislação e nos contratos.          

 

As atividades administrativas de regulação, inclusive organização, e de fiscalização dos serviços 
de saneamento básico poderão ser executadas pelo titular: 

➢ Diretamente, mediante órgão ou entidade de sua administração direta ou indireta, 
inclusive consórcio público do qual participe; ou 

➢ Mediante delegação a órgão ou entidade de outro ente da Federação, por meio de gestão 
associada de serviços públicos autorizada por consórcio público ou convênio de 
cooperação entre entes federados. 

O ente regulador deve garantir o equilíbrio das relações entre o prestador e o titular visando à 
prestação de qualidade dos serviços aos usuários, a defesa dos usuários e a preservação do interesse 
público e a sustentabilidade econômico-financeira do prestador, independente da forma de prestação 
dos serviços. São objetivos da regulação: 

 I - fixar direitos e obrigações dos usuários e dos prestadores do serviço; 

II - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos 
usuários; garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos 
integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; 

IV - definir tarifas e outros preços públicos que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro 
dos contratos, quanto à modicidade tarifária e de outros preços públicos, mediante mecanismos 
que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos 
de produtividade. 

 

Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de saneamento básico a interpretação 
e a fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e para a correta administração de 
subsídios. 

O poder regulatório de uma agência reguladora é exercido com a finalidade última de atender ao 
interesse público, mediante as atividades de normatização, fiscalização, controle, mediação e aplicação 
de sanções e penalidades nas concessões e permissões da prestação dos serviços públicos submetidos à 
sua competência com vistas a: 

➢ Promover e zelar pela eficiência econômica e técnica dos serviços; 

➢ Fixar regras procedimentais claras; 

➢ Promover a estabilidade nas relações entre o poder concedente, entidades reguladas e 
usuários; 

➢ Estimular a expansão e a modernização dos serviços, de modo a buscar a universalização 
e a melhoria dos padrões de qualidade; 

➢ Evitar a susceptibilidade do setor aos interesses políticos. 

 

Quanto à importância da regulação dos serviços de saneamento básico, há duas principais razões 
que justificam regular uma empresa. A primeira é corrigir falhas de mercado, principalmente em 
monopólios naturais, e a segunda garantir o interesse público. Ou seja, a regulação tem como finalidade 
a garantia de todos os serviços públicos serem prestados em condições adequadas. Para isto, a prestação 
dos serviços deve atender aos princípios básicos de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade, cortesia e modicidade. 

Desta maneira, a regulação e a fiscalização são fundamentais para a prestação de serviços 
públicos com qualidade e sustentabilidade, assegurada a participação e o controle social.  

O controle social é um dos princípios da Lei nº 11.445/07. A Lei estabelece a participação da 
sociedade nos processos de formulação de política, de planejamento e de avaliação relacionados aos 
serviços públicos de saneamento básico (Art. 3º, inciso IV); em audiências e consultas públicas sobre 
minuta de contrato para prestação de serviços públicos de saneamento básico (Art. 11, inciso IV); em 
audiência e/ou consultas públicas para apreciação de propostas de plano de saneamento básico, 
inclusive dos estudos que os fundamentem (Art. 19, inciso V, §5º); por meio de mecanismos 
normatizados pela entidade de regulação da prestação dos serviços (Art. 23, inciso X); por meio do acesso 
a informações sobre a regulação ou à fiscalização dos serviços prestados (Art. 26); e no acesso a 
informações sobre direitos e deveres dos usuários (Art. 27), nos processos de revisão tarifária (Art. 38, 
inciso II, §1º) e em órgãos de controle social. 
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Se os serviços de saneamento forem prestados diretamente pelo ente titular ou por entidade de 
sua Administração Indireta, a Lei nº 11.445/07 pressupõe que a regulação seja feita pelo próprio Poder 
Público, por seus órgãos centrais ou pela via hierárquica. Porém, no caso de descentralização, mesmo 
que para ente da Administração Indireta, é de rigor que se crie um ente específico para exercer a 
regulação.  

Assim sendo, caso os serviços sejam delegados a um operador privado ou integrante da 
Administração Indireta de outro ente que não o seu titular, obrigatoriamente deverá haver a instituição 
de um ente que receba as competências para regular os serviços.  

Quando a prestação for concedida, existe relação contratual entre o titular e o prestador e 
obrigações contratuais para atender aos usuários. No entanto, em todos os casos, o ente regulador deve 
garantir o equilíbrio das relações entre o prestador e o titular visando à prestação de qualidade dos 
serviços aos usuários, a defesa dos usuários e a preservação do interesse público e a sustentabilidade 
econômico-financeira do prestador. 

São objetivos da regulação: 

I. fixar direitos e obrigações dos usuários e dos prestadores do serviço; 

II. estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos 
usuários; garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

III. prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes 
do sistema nacional de defesa da concorrência; 

IV. definir tarifas e outros preços públicos que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro 
dos contratos, quanto a modicidade tarifária e de outros preços públicos, mediante mecanismos 
que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos 
de produtividade. 

 

Para o planejamento das atividades e metas a serem executadas pela futura agência reguladora, 
deve-se avaliar a disponibilidade financeira advinda das taxas de regulação cobradas das prestadoras dos 
serviços de saneamento básico. 

No Brasil, esta taxa varia de 0,5 a 1,0% das receitas operacionais das prestadoras dos serviços para 
agências estaduais e de até 3,0% para as agências municipais. Foi considerado no fluxo de caixa do 
presente PMI uma taxa equivalente a 1,0% da arrecadação das tarifas de água e esgoto.  

 

4.2. EXTREMA (MG) 

Especificamente para a área atendida pela COPASA, onde há uma concessão do sistema de água, 
a responsabilidade pela regulação é da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de 
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG). 

As agências reguladoras municipais deveriam ser a opção natural da municipalidade, uma vez que 
o titular do serviço de saneamento básico, em regra, é o município. É preciso observar que os serviços 
são prestados no território do município, portanto, a proximidade da entidade reguladora tonaria a 
regulação e a fiscalização mais efetivas, ao mesmo tempo em que possibilitaria maior participação do 
cidadão no controle social dos serviços de saneamento básico e na gestão do setor. Para municípios de 
médio e grande porte torna-se viável a constituição de agências reguladoras municipais em suas 
administrações indiretas. 

Propõe-se a criação de uma Agência Reguladora Municipal de Saneamento ou uma Secretaria 
específica para a regulação dos serviços de saneamento. Caso o município não consiga se estruturar para 
prestar o serviço de regulação, deve-se manter a regulação pela ARSAE-MG ou por algum consórcio 
intermunicipal. 

Quanto a prestação do serviço está sob responsabilidade da Prefeitura Municipal (localidades, 
por exemplo), a Lei nº 11.445/07 não trata da regulação, especificamente, quando os serviços são 
prestados pelo titular. Não existe distinção quando não há relação contratual entre o titular e o 
prestador, em função da prestação ser por meio de órgão da Administração Pública municipal Direta ou 
entidade da Administração Pública municipal Indireta, sendo que, serviços prestados pela Prefeitura não 
seriam regulados.  
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5. FONTES DE FINANCIAMENTO 

5.1. PROGRAMAS DE REPASSES DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO, APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 

ENGENHARIA - SANEAMENTO BÁSICO 

Este programa tem a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional e objetiva promover a 
elaboração de estudos e projetos básicos e executivos de engenharia para sistemas de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, tendo em vista a universalização dos serviços na área urbana.  

 

PRÓ MUNICÍPIOS  

Este programa tem a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional e engloba os Programas 
de Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Pequeno Porte, Médio e Grande Porte, que visam 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida nas cidades, como: implantação ou melhoria de 
infraestrutura urbana, abastecimento de água, esgotamento sanitário e elaboração de plano diretor de 
desenvolvimento urbano.  

 

SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO  

O Programa objetiva ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de Saneamento 
ambiental urbano em municípios de regiões metropolitanas, de regiões integradas de desenvolvimento 
econômico, municípios com mais de 50 mil habitantes ou integrantes de consórcios públicos com mais 
de 150 mil habitantes. É operado com recursos do orçamento geral da união e tem a gestão do Ministério 
do Desenvolvimento Regional. 

 

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

Este programa tem a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que objetiva coordenar 
o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de 
desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e ambiental, transporte urbano e trânsito. 

Descrição da ação: contratação de serviços, estudos, projetos e planos para o desenvolvimento 
institucional e operacional do setor de saneamento, a capacitação de recursos humanos, bem como a 
reformulação dos marcos regulatórios, a estruturação e consolidação de sistemas de informação e 
melhoria da gestão setorial, incluindo o apoio à formulação de planos diretores de drenagem urbana e 
de gestão integrada e sustentável de resíduos. 

 

PNCDA (PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO DESPERDÍCIO DE ÁGUA) 

Este programa tem a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional e envolve a parceria de 
entidades representativas do setor saneamento, organizações não governamentais, entidades 
normativas (ABNT, INMETRO etc.), fabricantes de materiais e equipamentos, prestadores de serviços 
(público e privado), universidades, centros de pesquisa e demais órgãos da esfera federal no fomento à 
implementação de medidas de conservação da água de abastecimento e a eficiência energética nos 
sistemas de saneamento. 

 

 

 

5.2. FINANCIAMENTOS DO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES) 

PROJETOS MULTISSETORIAIS INTEGRADOS URBANOS (PMI)  

Destinado a financiar projetos que integram o planejamento e as ações dos agentes municipais 
em diversos setores com vistas a contribuir para a solução dos problemas estruturais dos centros 
urbanos. Estes projetos podem focar setores específicos, como saneamento, na medida em que 
compõem planos de governo municipais mais abrangentes.  

Está contemplado entre os empreendimentos financiáveis o saneamento ambiental 
(abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana).  

 

SANEAMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS  

Destinado a apoiar projetos de investimentos, públicos ou privados, que buscam a universalização 
do acesso aos serviços de saneamento básico e a recuperação de áreas ambientalmente degradadas. Os 
investimentos podem ser realizados nos seguintes segmentos: abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, efluentes e resíduos industriais, resíduos sólidos, gestão de recursos hídricos, recuperação de 
áreas ambientalmente degradadas e despoluição de bacias, em regiões onde já estejam constituídos 
comitês de bacias.  

 

APOIO A INVESTIMENTOS EM MEIO AMBIENTE  

O programa oferece condições especiais para projetos ambientais que promovam o 
desenvolvimento sustentável. Financia projetos de saneamento básico, implantação de redes coletoras 
e de sistemas de tratamento de esgoto sanitário e gerenciamento de recursos hídricos. Também pode 
ser utilizado para ações de planejamento e gestão de sistemas ambiental ou integrada, visando à 
capacitação do corpo técnico e a constituição de unidade organizacional dedicada às questões 
ambientais. 

 

5.3. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PROGRAMAS COM 

RECURSOS DO FGTS 

SANEAMENTO PARA TODOS  

O programa tem como órgão gestor da aplicação dos recursos o Ministério do Desenvolvimento 
Regional e agente financeiro e operador a CEF. Opera com recursos do FGTS e tem por objetivo financiar 
programas que promovam a melhoria das condições de saúde e da qualidade de vida da população por 
meio de ações integradas e articuladas de saneamento básico em áreas urbanas. O programa financia 
empreendimentos do setor público nas modalidades: abastecimento de água; esgotamento sanitário; 
saneamento integrado; desenvolvimento institucional; manejo de águas pluviais; manejo de resíduos 
sólidos; manejo de resíduos da construção e demolição; preservação e recuperação de mananciais; e 
estudos e projetos.  

 

PRÓ SANEAMENTO  

O programa é operado pela CEF com recursos do FGTS e é destinado a financiar programas nas 
seguintes modalidades: abastecimento de água, esgotamento sanitário, saneamento integrado, 
desenvolvimento institucional, drenagem urbana, resíduos sólidos, resíduos da construção civil e estudos 
e projetos.  
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5.4. BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 

AQUAFUND 

Fundo administrado pelo BID, que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de projetos nos 
setores de água, saneamento e tratamento de esgotos. 

Acquafund é um fundo de desembolso rápido criado para financiar uma série de intervenções de 
apoio à implementação da Iniciativa de Água e Saneamento do BID (Banco Interamericano do 
Desenvolvimento) e para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio nos países mutuários 
do Banco. Pelo mesmo é esperado para facilitar um maior investimento em água e saneamento (incluindo 
os resíduos sólidos) e garantir o acesso a esses serviços em uma qualidade sustentável, confiável e bom. 

Recursos podem ser utilizados para financiar a assistência técnica, elaboração de projetos, 
estudos de viabilidade, projetos de demonstração, parcerias, divulgação de conhecimentos e de 
campanhas de sensibilização. 

 

5.5. FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE) 

A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), órgão do Ministério da Saúde, detém a mais antiga e 
contínua experiência em ações de saneamento no País, atuando a partir de critérios epidemiológicos, 
socioeconômicos e ambientais, voltados para a promoção e proteção da saúde. 

O Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP) da FUNASA foi criado com o objetivo 
de fomentar soluções de saneamento para prevenção e controle de doenças. 

O DENSP busca a redução de riscos à saúde, financiando a universalização dos sistemas de 
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e gestão de resíduos sólidos urbanos, 
promovendo as melhorias sanitárias domiciliares, a cooperação técnica, estudos e pesquisas e ações de 
saneamento rural, contribuindo para a erradicação da extrema pobreza. 

Dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), a Funasa respeita o pacto federativo nacional 
promovendo o fortalecimento das instituições estaduais e municipais com o aporte de recursos que 
desoneram as tarifas dos serviços e aceleram a universalização do atendimento dos serviços.  

Na esfera federal, cabe à Funasa a responsabilidade de alocar recursos não onerosos para 
sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos e 
melhorias sanitárias domiciliares. Compete, ainda, à Funasa, ações de saneamento para o atendimento, 
prioritariamente, a municípios com população inferior a 50.000 habitantes e em comunidades 
quilombolas e de assentamentos. 

Em parceria com órgãos e entidades públicas e privadas, presta consultoria e assistência técnica 
e/ou financeira para o desenvolvimento de ações de saneamento. 

O Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento, por meio do DENSP, tem financiado pesquisas 
no sentido de colaborar com técnicas inovadoras para redução de agravos ocasionados pela falta ou 
inadequação do saneamento básico. 

A FUNASA, por intermédio do DENSP, está inserida no Plano Nacional de Saneamento Básico 
(PLANSAB), do Ministério do Desenvolvimento Regional, assumindo a responsabilidade de elaborar e 
implementar o Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR). 
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6. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

6.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

As ações para emergências e contingências têm como propósito prever os cenários emergenciais, 
suas ações e as responsabilidades estabelecidas para atendê-las, tanto em caráter preventivo como 
corretivo ou paliativo, com vistas a elevar o grau de segurança e a continuidade operacional dos sistemas 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário, mesmo que em caráter precário. 

Estas são resultantes do planejamento tático elaborado a partir de uma determinada hipótese de 
desastre ou falha no sistema, cuja finalidade é aperfeiçoar as atividades de resposta a estes, através da 
antecipação e designação de responsáveis pelas mesmas. 

Para o PMI a aplicabilidade da preparação de Extrema (MG) para as situações emergenciais está 
definida na Lei Federal nº 11.445/2007, como condição compulsória, dada a importância dos serviços 
classificados como “essenciais”. 

As medidas emergenciais objetivam programar as ações para situações onde ocorra um evento 
inesperado (um acidente), o qual desencadeie um estado crítico, e que requer tratamento imediato. As 
ações emergenciais promovem uma resposta rápida aos sistemas afetados, minimizando os impactos 
causados a população e ao meio ambiente. 

Medidas de contingência, por sua vez, centram na prevenção de qualquer evento que afete a 
disponibilidade total ou parcial de um ou mais recursos associados a um sistema, provocando em 
consequência, a descontinuidade de serviços considerados essenciais. As ações de caráter preventivo, 
em sua maioria, buscam conferir grau adequado de segurança aos processos e instalações operacionais. 

No entanto, elevar os níveis de segurança podem impactar nos custos operacionais e 
consequentemente no equilíbrio da prestação dos serviços, da mesma forma que os baixos níveis de 
segurança podem resultar custos corretivos e gastos incrementais desnecessários a boa prestação dos 
serviços. 

Neste sentido, todas as ações de emergência e contingência devem ser elaboradas prevendo um 
equilíbrio entre segurança e gastos, buscando sempre a maneira mais rápida e fácil de aplicar as ações, 
com o menor custo possível. 

É importante observar que o planejamento de contingência ou de emergência pode ser 
estruturado para os diferentes níveis de preparação e resposta aos desastres: municipal, regional, 
estadual, comunitário e até mesmo familiar. Vale ressaltar que o planejamento deve ser elaborado de 
maneira participativa e multidisciplinar, englobando as organizações cujos esforços serão necessários 
para que o plano funcione, ou seja, além de ser multifuncional, o processo de planejamento das ações 
deve englobar órgãos governamentais, organizações não governamentais e empresas privadas. 

Este planejamento deverá estar contido e descrito em documento denominado “Plano de 
Atendimento a Emergências e Contingências para o Saneamento Básico” (PAE-SAN), cujos elementos 
básicos serão apresentados neste capítulo. 

A elaboração do PAE-SAN compreende dois momentos distintos: 

I. O primeiro passo compreende a fase de identificação de cenários emergenciais e definição de 
ações para contingenciamento e soluções das anormalidades. Esta tarefa está norteada no 
PMSB, a fim de subsidiar os procedimentos para operacionalização do PAE-SAN; 

II. O segundo passo compreende a definição dos critérios e responsabilidades para a 
operacionalização do PAE-SAN. Esta tarefa deverá ser articulada pela Prefeitura Municipal de 

Extrema (MG) juntamente com os diversos órgãos envolvidos e que de forma direta ou indireta 
participem das ações. 

 

Conforme destacado, o PMI prevê os cenários de emergência e as respectivas ações para 
mitigação, as quais serão descritas posteriormente, entretanto, estas ações deverão ser detalhadas de 
forma a permitir sua efetiva operacionalização. A fim de subsidiar os procedimentos para 
operacionalização do PAE-SAN, destaca-se a seguir aspectos a serem contemplados nesta estruturação. 

São medidas previstas para a elaboração do PAE-SAN: 

I. Identificação das responsabilidades de organizações e indivíduos que desenvolvem ações 
específicas ou relacionadas às emergências; 

II. Identificação de requisitos legais (legislações) aplicáveis às atividades e que possam ter relação 
com os cenários de emergência; 

III. Descrição das linhas de autoridade e relacionamento entre as partes envolvidas, com a 
definição de como as ações serão coordenadas; 

IV. Descrição de como as pessoas, o meio ambiente e as propriedades serão protegidas durante 
emergências; 

V. Identificação de pessoal, equipamentos, instalações, suprimentos e outros recursos disponíveis 
para a resposta às emergências, e como serão mobilizados; 

VI. Definição da logística de mobilização para ações a serem implementadas; 

VII. Definição de estratégias de comunicação para os diferentes níveis de ações previstas; 

VIII. Planejamento para a coordenação do PAE-SAN. 

IX. Definição de Programa de Treinamento; 

X. Avaliação de simulados e ajustes no PAE-SAN. 

 

A partir destas orientações, a Prefeitura Municipal de Extrema (MG), através de pessoal designado 
para a finalidade específica de coordenar o PAE-SAN, poderá estabelecer um planejamento de forma a 
consolidar e disponibilizar uma importante ferramenta para auxílio em condições adversas dos serviços 
de saneamento básico. 

Para a fase de identificação de cenários emergenciais e definição de ações, é necessário que os 
diagnósticos dos sistemas estejam coerentes e fieis aos mesmos, pois é através destes que são 
identificadas as possíveis falhas do sistema e consequentemente, elaborados planos eficazes de 
emergência e contingência. 

As ações para emergências e contingências apresentadas a seguir foram elaboradas de acordo os 
seguintes preceitos: 

I. Levantamento de todos os processos funcionais e operacionais dos sistemas (diagnóstico); 

II. Identificação e avaliação dos cenários gerados devido a falhas nos processos funcionais, 
levando em consideração a interdependência entre eles a probabilidade de ocorrência e a 
provável duração; 

III. Análise dos riscos e vulnerabilidades, com identificação dos tipos e magnitude dos impactos 
que possam ocorrer; 
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IV. Levantamento das origens dos possíveis cenários de falhas, como forma de prevenção e 
posterior facilidade para a resolução dos mesmos; 

V. Definição das ações e responsabilidades para transformar os planos e decisões em atuações. 

 

O planejamento das ações de emergências e contingências em sistemas de saneamento básico 
possui grande complexidade em vista as características de cada sistema, como também a inter-relação 
entre os mesmos. As ações precisam de procedimentos detalhados e altamente técnicos, cabendo 
apenas aos operadores dos sistemas, a responsabilidade de consolidar o documento e mantê-lo 
atualizado. 

 

6.2. IDENTIFICAÇÃO DE CENÁRIOS E SUA ORIGEM  

6.2.1. Cenários no Serviço de Abastecimento de Água. 

O serviço de abastecimento de água potável engloba diversas fases, que vão desde a captação da 
água bruta, passando pelo tratamento, reservação, distribuição até o consumidor. Dentre os segmentos 
que compõem o saneamento básico, certamente o abastecimento de água para consumo humano se 
destaca como a principal atividade em termos de essencialidade. A falta de água ou sua contaminação 
gera severos impactos na sociedade, uma vez que a água é um elemento essencial para a qualidade de 
vida.  

As possíveis origens para a interrupção do abastecimento e falta de água total ou parcial, bem 
como os possíveis cenário atrelados a estas origens, são destacados nos Quadro 2 e Quadro 3. 

 

Quadro 2 - Descrição das origens das situações emergenciais (Abastecimento de Água). 

Origem Descrição 

1 Inundações. 

2 Deslizamentos de terra. 

3 Períodos prolongados de seca - estiagem. 

4 Falta de energia elétrica. 

5 Vandalismo. 

6 Acidente ambiental - contaminação da água. 

7 Falta de manutenção dos equipamentos - falha mecânica. 

8 Falta de manutenção da rede. 

9 Ausência de funcionário/equipes. 

10 Incêndio. 

11 Falta de conhecimento do sistema. 

12 Sistema ultrapassado ou não dimensionado corretamente 

Fonte: PLANEX. 
 

Quadro 3 - Cenários emergenciais segundo suas origens (Abastecimento de Água). 

Cenários Origem 

1 Interrupção nas unidades de captação de água bruta 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 

2 Interrupção nas unidades de tratamento de água 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11  

3 Interrupção nas unidades de bombeamento de água 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 

4 Esvaziamento dos reservatórios 4, 5, 7, 9, 11, 12 

Cenários Origem 

5 Rompimento de adutoras 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 

6 Rompimento da rede de distribuição de água 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 

7 
Distribuição de água fora dos padrões de qualidade exigidos pela Portaria nº 
2.914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde 

3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 

Fonte: PLANEX. 

 

6.2.1.1. Identificação de ações para análise de cenários 

As situações emergenciais decorrem, em geral, de acidentes nos sistemas de previsibilidade 
incerta, que exigem ações corretivas de rápido encaminhamento. Já as de contingência significam 
eventualidades que podem ser minimizadas mediante um planejamento preventivo de ações, em 
particular as vinculadas à manutenção constante e à proteção de equipamentos. 

A seguir, são apresentados o Quadro 4 e o Quadro 5 com a descrição das medidas emergenciais 
e contingenciais previstas para a prestação do serviço de abastecimento de água potável. 

➢ Ações de contingência  

Quadro 4 - Ações para situações contingenciais (Abastecimento de Água). 

Medida 
contingencial 

Descrição 

1 Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

2 Elaboração de Manuais de Equipamentos 

3 Elaboração de Manuais de Operação 

4 Elaboração de um cadastro do sistema existente 

5 Elaboração de um Plano de Monitoramento da Qualidade da Água após ocorrência de sinistros 

6 Aquisição de fontes alternativas de energia 

7 Aquisição de equipamentos reserva 

8 Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

9 Realizar manutenção preventiva nas redes de distribuição e adutoras 

10 Realizar manutenção preventiva nos reservatórios, elevatórias e estações de tratamento de água 

11 Promover cursos de capacitação para funcionários 

12 Promover cursos de capacitação/sensibilização para a comunidade 

13 Promover a integração de funcionários entre as áreas do sistema 

14 Investir em estudos para conhecimento e melhorias do sistema existente 

15 Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

16 Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e produtos químicos 

Fonte: PLANEX. 
 

➢ Ações de emergência 

Quadro 5 - Ações para situações emergenciais (Abastecimento de Água). 

Medida 
Emergencial 

Descrição das Medidas Emergenciais 

1 Sinalização da área 

2 Paralisação completa da operação 

3 Paralisação parcial da operação 

4 Comunicação ao responsável técnico 

5 Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão responsável 
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Medida 
Emergencial 

Descrição das Medidas Emergenciais 

6 Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

7 Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia ambiental 

8 Comunicação à operadora de energia elétrica 

9 Comunicação à população 

10 Substituição de equipamento 

11 Substituição de pessoal 

12 Manutenção corretiva 

13 Solicitação de apoio a municípios vizinhos 

14 Manobra operacional 

15 Isolamento de área e remoção de pessoas 

16 Implementação de rodízio de abastecimento 

17 Mobilização da frota de caminhões pipa tanto da companhia como de terceiros 

18 Controle da água disponível em reservatórios 

19 Monitoramento da qualidade da água de distribuição 

20 Ampliação da comunicação cliente-operadora 

Fonte: PLANEX. 
 

6.2.1.2. Órgãos responsáveis pelas ações 

Os principais órgãos públicos que possuem a responsabilidade em auxiliar em situações de 
emergência e contingência estão listados no Quadro 6. 

Quadro 6 - Órgãos responsáveis em situações de emergências e contingências. 
Órgão Área de atuação 

Corpo de bombeiros 
• Resposta ao resgate e socorro em conjunto com os outros órgãos em 

todas as vertentes; 

• Atuação direta nos cenários de ocorrências; 

Polícia Civil e Polícia Militar 
• Manutenção da ordem em ocorrências; 

• Investigação de atos criminosos/vandalismo; 

Prestador de Serviço • Atuar de forma rápida e eficiente. 

Companhia Energética 
• Atuar de forma rápida e eficiente, nos casos de falta de energia 

elétrica 

Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU) 

• Resgate e atendimento às vítimas de emergências 

Universidades • Prestação de assistência técnica 

Assessorias de comunicação 
• Realizar a transmissão rápida de informações, quando da ocorrência 

de eventos emergenciais 

Defesa Civil 
• Decretar situação de emergência e/ou de estado de calamidade 

pública, se necessário 

Secretaria de Educação 
• Criar um programa de educação ambiental para instruir a população 

em como agir em casos de emergências 

Secretaria de Meio Ambiente • Autuação dos entes privados responsáveis por sinistros 

Secretaria Municipal de Obras e 
Urbanismo 

• Limpeza dos locais afetados, disponibilização e operação de 
maquinário pesado, substituição da infraestrutura afetada 

Secretaria de Saúde • Provisão e administração de medicamentos para a população afetada 

Demais secretarias 
• Disponibilizar ao município todos e quaisquer recursos que se fizerem 

essenciais para minimizar os danos causados pelos sinistros 

Fonte: PLANEX. 
 

6.2.1.3. Ações para Emergências e Contingências 

O quadro abaixo apresenta as ações a serem tomadas em casos de emergências e contingências 
na prestação do serviço de abastecimento de água potável. Elas são resultados da inter-relação dos 
cenários e ações estudas e apresentadas anteriormente. 
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Quadro 7 - Ações de emergência e contingência (Abastecimento de água). 
Origem Cenário Ações para emergência Ações para Contingência 

 
 
 
 
 
 

1-Inundações 

1 Interrupção nas unidades de captação de água bruta 1-Sinalização da área 

2-Paralisação completa da operação 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

6-Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

10-Substituição de equipamento 

13-Solicitação de apoio a municípios vizinhos 

14-Manobra operacional 

15-Isolamento de área e remoção de pessoas 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

6-Aquisição de fontes alternativas de energia 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e produtos químicos 

  

  

  

2 Interrupção nas unidades de tratamento de água 

3 Interrupção nas unidades de bombeamento de água 

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 

2-Deslizamentos de terra 

1 Interrupção nas unidades de captação de água bruta 1-Sinalização da área 

2-Paralisação completa da operação 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

6-Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

10-Substituição de equipamento 

14-Manobra operacional 

15-Isolamento de área e remoção de pessoas 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

6-Aquisição de fontes alternativas de energia 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e produtos químicos 

  

  

2 Interrupção nas unidades de tratamento de água 

3 Interrupção nas unidades de bombeamento de água 

5 Rompimento de adutoras 

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 

3-Períodos prolongados de 
seca - estiagem 

1 Interrupção nas unidades de captação de água bruta 3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

9-Comunicação à população 

13-Solicitação de apoio a municípios vizinhos 

16-Implementação de rodízio de abastecimento 

17-Mobilização da frota de caminhões pipa tanto da 
companhia como de terceiros 

18-Controle da água disponível em reservatórios 

20-Ampliação da comunicação cliente-operadora 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

10-Realizar manutenção preventiva nos reservatórios 

12-Promover cursos de capacitação/sensibilização para a comunidade 

14-Investir em estudos para conhecimento e melhorias do sistema existente 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

  

  

  

7 
Distribuição de água fora dos padrões de qualidade exigidos 
pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021 

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 

4-Falta de energia elétrica 

1 Interrupção nas unidades de captação de água bruta 1-Sinalização da área 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

8-Comunicação à operadora de energia elétrica 

10-Substituição de equipamento 

12-Manutenção corretiva 

14-Manobra operacional 

2-Elaboração de Manuais de Equipamentos 

6-Aquisição de fontes alternativas de energia 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

8-Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e produtos químicos 

2 Interrupção nas unidades de tratamento de água 

3 Interrupção nas unidades de bombeamento de água 

4 Esvaziamento dos reservatórios 

5 Rompimento de adutoras 

6 Rompimento da rede de distribuição de água 
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Origem Cenário Ações para emergência Ações para Contingência 

 
 
 
 
 
 
 

5-Vandalismo 

1 
Interrupção nas unidades de captação de água 
bruta 1-Sinalização da área 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

9-Comunicação à população 

10-Substituição de equipamento 

14-Manobra operacional 

20-Ampliação da comunicação cliente-operadora 

12-Promover cursos de capacitação/sensibilização para a 
comunidade 

  
  
  
  
  
  

2 Interrupção nas unidades de tratamento de água 

3 
Interrupção nas unidades de bombeamento de 
água 

4 Esvaziamento dos reservatórios 

5 Rompimento de adutoras 

6 Rompimento da rede de distribuição de água 

7 
Distribuição de água fora dos padrões de 
qualidade exigidos pela Portaria GM/MS nº 888, 
de 4 de maio de 2021 

 
 
 
 
 
 
 

6-Acidente ambiental - contaminação da água 

2 Interrupção nas unidades de tratamento de água 1-Sinalização da área 

2-Paralisação completa da operação 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

5-Comunicação à administração pública - secretaria ou 
órgão responsável 

7-Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia 
ambiental 

9-Comunicação à população 

16-Implementação de rodízio de abastecimento 

19-Monitoramento da qualidade da água de distribuição 

20-Ampliação da comunicação cliente-operadora 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

5-Elaboração de um Plano de Monitoramento da Qualidade 
da Água após ocorrência de sinistros 

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

12-Promover cursos de capacitação/sensibilização para a 
comunidade 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, 
equipamentos e produtos químicos 

18-Elaborar Mapa de Risco das áreas de influência dos 
agentes poluidores 

7 
Distribuição de água fora dos padrões de 
qualidade exigidos pela Portaria GM/MS nº 888, 
de 4 de maio de 2021 

   

   

   

   

   

   

    

 
 
 
 

7-Falta de manutenção dos equipamentos - falha mecânica 

1 
Interrupção nas unidades de captação de água 
bruta 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

10-Substituição de equipamento 

14-Manobra operacional 

  

  

2-Elaboração de Manuais de Equipamentos 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

8-Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, 
equipamentos e produtos químicos 

2 Interrupção nas unidades de tratamento de água 

3 
Interrupção nas unidades de bombeamento de 
água 

4 Esvaziamento dos reservatórios 

5 Rompimento de adutoras 

6 Rompimento da rede de distribuição de água 
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Origem Cenário Ações para emergência Ações para Contingência 

8-Falta de manutenção na 
rede 

5 Rompimento de adutoras 1-Sinalização da área 3-Elaboração de Manuais de Operação 

6 Rompimento da rede de distribuição de água 2-Paralisação completa da operação 4-Elaboração de um cadastro do sistema existente 

7 
Distribuição de água fora dos padrões de qualidade exigidos pela Portaria GM/MS 
nº 888, de 4 de maio de 2021 

3-Paralisação parcial da operação 
9-Realizar manutenção preventiva nas redes de distribuição e 
adutoras 

  4-Comunicação ao responsável técnico 11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

  9-Comunicação à população 
14-Investir em estudos para conhecimento e melhorias do 
sistema existente 

  12-Manutenção corretiva 15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

  14-Manobra operacional 16-Fiscalização de ligações irregulares 

  16-Implementação de rodízio de abastecimento  

  
17-Mobilização da frota de caminhões pipa tanto da companhia 
como de terceiros 

 

  18-Controle da água disponível em reservatórios  

  19-Monitoramento da qualidade da água de distribuição  

  20-Ampliação da comunicação cliente-operadora  

 
 
 
 
 

9-Ausência de 
funcionário/equipes 

1 Interrupção nas unidades de captação de água bruta 3-Paralisação parcial da operação 11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

2 Interrupção nas unidades de tratamento de água 4-Comunicação ao responsável técnico 
13-Promover a integração de funcionários entre as áreas do 
sistema 

3 Interrupção nas unidades de bombeamento de água 11-Substituição de pessoal   

4 Esvaziamento dos reservatórios     

5 Rompimento de adutoras     

6 Rompimento da rede de distribuição de água     

7 
Distribuição de água fora dos padrões de qualidade exigidos pela Portaria GM/MS 
nº 888, de 4 de maio de 2021 

    

 
 
 
 
 

10-Incêndio. 

1 Interrupção nas unidades de captação de água bruta 1-Sinalização da área 2-Elaboração de Manuais de Equipamentos 

2 Interrupção nas unidades de tratamento de água 3-Paralisação parcial da operação 6-Aquisição de fontes alternativas de energia 

3 Interrupção nas unidades de bombeamento de água 4-Comunicação ao responsável técnico 7-Aquisição de equipamentos reserva 

    6-Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 8-Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

    8-Comunicação à operadora de energia elétrica 11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

    10-Substituição de equipamento 15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

    

14-Manobra operacional 
17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, 
equipamentos e produtos químicos 

     15-Isolamento de área e remoção de pessoas   

 
 
 
 

11-Falta de conhecimento do 
sistema. 

 
 
 

1 Interrupção nas unidades de captação de água bruta 3-Paralisação parcial da operação 4-Elaboração de um cadastro do sistema existente 

2 Interrupção nas unidades de tratamento de água 4-Comunicação ao responsável técnico 11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

3 Interrupção nas unidades de bombeamento de água 11-Substituição de pessoal 
13-Promover a integração de funcionários entre as áreas do 
sistema 

4 Esvaziamento dos reservatórios     

5 Rompimento de adutoras     

6 Rompimento da rede de distribuição de água     

7 
Distribuição de água fora dos padrões de qualidade exigidos pela Portaria GM/MS 
nº 888, de 4 de maio de 2021 

    

Fonte: PLANEX.
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6.2.2. Cenários no Serviço de Esgotamento Sanitário. 

O sistema de esgotamento sanitário se inicia com a coleta dos efluentes por meio das redes de 
esgoto, passando por elevatórias e interceptores que o conduzirão até as estações de tratamento. Os 
impactos causados por falhas neste sistema refletem-se mais significativamente sobre as condições 
gerais do ambiente, seja através da contaminação do solo, das águas superficiais e subterrâneas, 
entretanto, estas condições conferem à população impactos sobre a qualidade das águas captadas, além 
de trazer inconvenientes como odores desagradáveis e possíveis focos de doenças. 

As possíveis origens para as falhas no sistema de coleta e tratamento de esgoto, bem como os 
possíveis cenário atrelados a estas origens, são destacados nos Quadro 2 e Quadro 3. 

Quadro 8 - Descrição das origens das situações emergenciais (Esgotamento Sanitário). 

Origem Descrição 

1 Inundações. 

2 Deslizamentos de terra. 

3 Períodos prolongados de chuva. 

4 Falta de energia elétrica. 

5 Vandalismo. 

6 Falta de manutenção dos equipamentos - falha mecânica. 

7 Falta de manutenção da rede. 

8 Ausência de funcionário/equipes. 

9 Incêndio. 

10 Falta de conhecimento do sistema. 

11 Sistema ultrapassado ou não dimensionado corretamente 

Fonte: PLANEX. 
 

Quadro 9 - Cenários emergenciais segundo suas origens (Esgotamento Sanitário). 

Cenários Origem 

Retorno de esgoto as residências e estabelecimentos 1, 3, 4, 7, 11 

Vazamento de esgoto da rede coletora 1, 4, 5, 7, 10, 11 

Extravasamento de esgoto das estações elevatórias 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11 

Rompimento de linhas de recalques 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 

Interrupção nas unidades de tratamento de esgoto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ,11 

Lançamento de efluente tratado fora dos padrões de qualidade exigidos 
na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de 
maio de 2008 

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 

Fonte: PLANEX. 

 

6.2.2.1. Identificação de ações para análise de cenários 

As situações emergenciais decorrem, em geral, de acidentes nos sistemas de previsibilidade 
incerta, que exigem ações corretivas de rápido encaminhamento. Já as de contingência significam 
eventualidades que podem ser minimizadas mediante um planejamento preventivo de ações, em 
particular as vinculadas à manutenção constante e à proteção de equipamentos. 

A seguir, são apresentados o Quadro 10 e o Quadro 11 com a descrição das medidas emergenciais 
e contingenciais previstas para a prestação do serviço de esgotamento sanitário. 

➢ Ações de contingência  

Quadro 10 - Ações para situações contingenciais (Esgotamento Sanitário). 

Medida 
contingencial 

Descrição 

1 Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

2 Elaboração de Manuais de Equipamentos 

3 Elaboração de Manuais de Operação 

4 Elaboração de um cadastro do sistema existente 

5 
Elaboração de um Plano de Monitoramento da Qualidade dos Corpos Receptores após ocorrência 
de sinistros 

6 Aquisição de fontes alternativas de energia 

7 Aquisição de equipamentos reserva 

8 Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

9 Realizar manutenção preventiva nas redes coletoras, linhas de recalque e emissários 

10 Realizar manutenção preventiva nas elevatórias e estações de tratamento de esgoto 

11 Promover cursos de capacitação para funcionários 

12 Promover cursos de capacitação/sensibilização para a comunidade 

13 Promover a integração de funcionários entre as áreas do sistema 

14 Investir em estudos para conhecimento e melhorias do sistema existente 

15 Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

16 Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e produtos químicos 

17 Fiscalização de ligações irregulares 

18 Elaborar Mapa de Risco das áreas de influência dos agentes poluidores 

19 
Exigir a substituição das fossas negras por fossas sépticas e sumidouros ou ligação do esgoto 
residencial à rede pública nas áreas onde existirá esse sistema 

Fonte: PLANEX. 
 

➢ Ações de emergência 

Quadro 11 - Ações para situações emergenciais (Esgotamento Sanitário). 

Medida 
Emergencial 

Descrição das Medidas Emergenciais 

1 Sinalização da área 

2 Paralisação completa da operação 

3 Paralisação parcial da operação 

4 Comunicação ao responsável técnico 

5 Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão responsável 

6 Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

7 Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia ambiental 

8 Comunicação à operadora de energia elétrica 

9 Comunicação à população 

10 Substituição de equipamento 

11 Substituição de pessoal 

12 Manutenção corretiva 

13 Uso de equipamento reserva 

14 Solicitação de apoio a municípios vizinhos 

15 Manobra operacional 

16 Promover o isolamento da área e contenção do resíduo com o objetivo de reduzir a contaminação 
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Medida 
Emergencial 

Descrição das Medidas Emergenciais 

17 
Conter vazamento e promover a limpeza da área com caminhão limpa-fossa, encaminhando o resíduo 
para a estação de tratamento de esgoto 

18 Execução dos trabalhos de desobstrução e limpeza 

19 
Emissão de alerta para contenção do consumo de água, caso não seja suficiente, implantar o 
racionamento 

20 Ampliação da comunicação cliente-operadora 

Fonte: PLANEX. 

 

6.2.2.2. Órgãos responsáveis pelas ações 

Os principais órgãos públicos que possuem a responsabilidade em auxiliar em situações de 
emergência e contingência estão listados no Quadro 6. 

Quadro 12 - Órgãos responsáveis em situações de emergências e contingências. 
Órgão Área de atuação 

Corpo de bombeiros 
• Resposta ao resgate e socorro em conjunto com os outros órgãos em 

todas as vertentes; 

• Atuação direta nos cenários de ocorrências; 

Polícia Civil e Polícia Militar 
• Manutenção da ordem em ocorrências; 

• Investigação de atos criminosos/vandalismo; 

Prestador de Serviço • Atuar de forma rápida e eficiente. 

Companhia Energética 
• Atuar de forma rápida e eficiente, nos casos de falta de energia 

elétrica 

Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU) 

• Resgate e atendimento às vítimas de emergências 

Universidades • Prestação de assistência técnica 

Assessorias de comunicação 
• Realizar a transmissão rápida de informações, quando da ocorrência 

de eventos emergenciais 

Defesa Civil 
• Decretar situação de emergência e/ou de estado de calamidade 

pública, se necessário 

Secretaria de Educação 
• Criar um programa de educação ambiental para instruir a população 

em como agir em casos de emergências 

Secretaria de Meio Ambiente • Autuação dos entes privados responsáveis por sinistros 

Secretaria Municipal de Obras e 
Urbanismo 

• Limpeza dos locais afetados, disponibilização e operação de 
maquinário pesado, substituição da infraestrutura afetada 

Secretaria de Saúde • Provisão e administração de medicamentos para a população afetada 

Demais secretarias 
• Disponibilizar ao município todos e quaisquer recursos que se fizerem 

essenciais para minimizar os danos causados pelos sinistros 

Fonte: PLANEX. 

 

6.2.2.3. Ações para Emergências e Contingências 

O quadro abaixo apresenta as ações a serem tomadas em casos de emergências e contingências 
na prestação do serviço de esgotamento sanitário. Elas são resultado da inter-relação dos cenários e 
ações estudas e apesentadas anteriormente. 
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Quadro 13 - Ações de emergência e contingência (Esgotamento Sanitário). 

Origem Cenário Ações para emergência Ações para Contingência 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-Inundações 

1 Retorno de esgoto as residências e estabelecimentos 1-Sinalização da área 

2-Paralisação completa da operação 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

6-Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

9-Comunicação à população 

13-Uso de equipamento reserva 

14-Solicitação de apoio a municípios vizinhos 

15-Manobra operacional 

16-Promover o isolamento da área e contenção do resíduo com o objetivo de reduzir a 
contaminação 

19-Emissão de alerta para contenção do consumo de água, caso não seja suficiente, implantar o 
racionamento 

20-Ampliação da comunicação cliente-operadora 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

6-Aquisição de fontes alternativas de energia 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, 
equipamentos e produtos químicos 

  

  

  

  

  

  

2 Vazamento de esgoto da rede coletora 

3 Extravasamento de esgoto das estações elevatórias 

5 Interrupção nas unidades de tratamento de esgoto 

6 
Lançamento de efluente tratado fora dos padrões de qualidade 
exigidos na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG 
nº 01, de 05 de maio de 2008 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-Deslizamentos 
de terra. 

2 Vazamento de esgoto da rede coletora 1-Sinalização da área 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

5-Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão responsável 

6-Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

7-Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia ambiental 

9-Comunicação à população 

14-Solicitação de apoio a municípios vizinhos 

15-Manobra operacional 

16-Promover o isolamento da área e contenção do resíduo com o objetivo de reduzir a 
contaminação 

17-Conter vazamento e promover a limpeza da área com caminhão limpa-fossa, encaminhando 
o resíduo para a estação de tratamento de esgoto 

19-Emissão de alerta para contenção do consumo de água, caso não seja suficiente, implantar o 
racionamento 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

6-Aquisição de fontes alternativas de energia 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, 
equipamentos e produtos químicos 

  

  
  
  
  
  

4 Rompimento de linhas de recalques 

5 Interrupção nas unidades de tratamento de esgoto 

6 
Lançamento de efluente tratado fora dos padrões de qualidade 
exigidos na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG 
nº 01, de 05 de maio de 2008 
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Origem Cenário Ações para emergência Ações para Contingência 

 
 
 
 
 

3-Períodos prolongados de chuva. 

1 
Retorno de esgoto as residências e 
estabelecimentos 

2-Paralisação completa da operação 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

7-Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia 
ambiental 

17-Conter vazamento e promover a limpeza da área com 
caminhão limpa-fossa, encaminhando o resíduo para a 
estação de tratamento de esgoto 

20-Ampliação da comunicação cliente-operadora 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

10-Realizar manutenção preventiva nos reservatórios 

12-Promover cursos de capacitação/sensibilização para a comunidade 

14-Investir em estudos para conhecimento e melhorias do sistema existente 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

  

3 
Extravasamento de esgoto das estações 
elevatórias 

5 
Interrupção nas unidades de tratamento de 
esgoto 

6 

Lançamento de efluente tratado fora dos 
padrões de qualidade exigidos na Deliberação 
Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01, 
de 05 de maio de 2008 

   

   

 
 
 
 
 
 
 

4-Falta de energia elétrica. 

1 
Retorno de esgoto as residências e 
estabelecimentos 

1-Sinalização da área 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

8-Comunicação à operadora de energia elétrica 

10-Substituição de equipamento 

12-Manutenção corretiva 

13-Uso de equipamento reserva 

15-Manobra operacional 

2-Elaboração de Manuais de Equipamentos 

6-Aquisição de fontes alternativas de energia 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

8-Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e 
produtos químicos 

2 Vazamento de esgoto da rede coletora 

3 
Extravasamento de esgoto das estações 
elevatórias 

4 Rompimento de linhas de recalques 

5 
Interrupção nas unidades de tratamento de 
esgoto 

6 

Lançamento de efluente tratado fora dos 
padrões de qualidade exigidos na Deliberação 
Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01, 
de 05 de maio de 2008 

    

      

 
 
 
 
 

5-Vandalismo. 

2 Vazamento de esgoto da rede coletora 1-Sinalização da área 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

9-Comunicação à população 

10-Substituição de equipamento 

15-Manobra operacional 

20-Ampliação da comunicação cliente-operadora 

12-Promover cursos de capacitação/sensibilização para a comunidade 

  
  
  
  
  
  

4 Rompimento de linhas de recalques 

5 
Interrupção nas unidades de tratamento de 
esgoto 

   

   

   

    

 
 
 
 
 
 

6-Falta de manutenção dos equipamentos - falha 
mecânica. 

3 
Extravasamento de esgoto das estações 
elevatórias 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

10-Substituição de equipamento 

13-Uso de equipamento reserva 

15-Manobra operacional 

  

  

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

5-Elaboração de um Plano de Monitoramento da Qualidade da Água após 
ocorrência de sinistros 

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

12-Promover cursos de capacitação/sensibilização para a comunidade 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e 
produtos químicos 

18-Elaborar Mapa de Risco das áreas de influência dos agentes poluidores 

4 Rompimento de linhas de recalques 

5 
Interrupção nas unidades de tratamento de 
esgoto 

6 

Lançamento de efluente tratado fora dos 
padrões de qualidade exigidos na Deliberação 
Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01, 
de 05 de maio de 2008 
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Origem Cenário Ações para emergência Ações para Contingência 

7-Falta de 
manutenção da 

rede. 

1 Retorno de esgoto as residências e estabelecimentos 1-Sinalização da área 

2-Paralisação completa da operação 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

9-Comunicação à população 

12-Manutenção corretiva 

15-Manobra operacional 

17-Conter vazamento e promover a limpeza da área com caminhão limpa-fossa, 
encaminhando o resíduo para a estação de tratamento de esgoto 

18-Execução dos trabalhos de desobstrução e limpeza 

20-Ampliação da comunicação cliente-operadora 

2-Elaboração de Manuais de Equipamentos 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

8-Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e produtos químicos 

19-Exigir a substituição das fossas negras por fossas sépticas e sumidouros ou ligação do 
esgoto residencial à rede pública nas áreas onde existirá esse sistema 

2 Vazamento de esgoto da rede coletora 

4 Rompimento de linhas de recalques 

6 
Lançamento de efluente tratado fora dos padrões de 
qualidade exigidos na Deliberação Normativa Conjunta 
COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 2008 

    

   

   

   

   

   

8-Ausência de 
funcionário/equip

es 

5 Interrupção nas unidades de tratamento de esgoto 
3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

11-Substituição de pessoal 

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

13-Promover a integração de funcionários entre as áreas do sistema 
6 

Lançamento de efluente tratado fora dos padrões de 
qualidade exigidos na Deliberação Normativa Conjunta 
COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 2008 

    

9-Incêndio. 3 Extravasamento de esgoto das estações elevatórias 1-Sinalização da área 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

6-Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

8-Comunicação à operadora de energia elétrica 

10-Substituição de equipamento 

13-Uso de equipamento reserva 

15-Manobra operacional 

2-Elaboração de Manuais de Equipamentos 

6-Aquisição de fontes alternativas de energia 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

8-Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e produtos químicos 

4 Rompimento de linhas de recalques 

5 Interrupção nas unidades de tratamento de esgoto 

6 
Lançamento de efluente tratado fora dos padrões de 
qualidade exigidos na Deliberação Normativa Conjunta 
COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 2008 

   

   

    

    

10-Falta de 
conhecimento do 

sistema. 

3 Extravasamento de esgoto das estações elevatórias 
3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

11-Substituição de pessoal 

  

4-Elaboração de um cadastro do sistema existente 

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

13-Promover a integração de funcionários entre as áreas do sistema 

16-Fiscalização de ligações irregulares 

4 Rompimento de linhas de recalques 

5 Interrupção nas unidades de tratamento de esgoto 

6 
Lançamento de efluente tratado fora dos padrões de 
qualidade exigidos na Deliberação Normativa Conjunta 
COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 2008 

11-Sistema 
ultrapassado ou 

não dimensionado 
corretamente 

1 Retorno de esgoto as residências e estabelecimentos 

1-Sinalização da área 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

12-Manutenção corretiva 

16-Promover o isolamento da área e contenção do resíduo com o objetivo de 
reduzir a contaminação 

17-Conter vazamento e promover a limpeza da área com caminhão limpa-fossa, 
encaminhando o resíduo para a estação de tratamento de esgoto 

4-Elaboração de um cadastro do sistema existente 

9-Realizar manutenção preventiva nas redes de distribuição e adutoras 

14-Investir em estudos para conhecimento e melhorias do sistema existente 

16-Fiscalização de ligações irregulares 

19-Exigir a substituição das fossas negras por fossas sépticas e sumidouros ou ligação do 
esgoto residencial à rede pública nas áreas onde existirá esse sistema 

  

Fonte: PLANEX. 
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6.3. PLANO DE RACIONAMENTO E ATENDIMENTO A DEMANDAS TEMPORÁRIAS. 

Normalmente situações advindas de acidentes nos sistemas, fatores climáticos como períodos de 
seca extensos ou ocorrências atípicas, levam à tomada de medidas drásticas como racionamento de 
água. No caso de situações onde haja ampliação do consumo de água per capita, as ações são voltadas 
ao aumento da produção e da reservação para suprir essa necessidade, mesmo que ela seja temporária. 

O aumento das demandas de água implica também no aumento das demandas dos serviços de 
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e, algumas vezes, de coleta e destinação final de 
resíduos sólidos e drenagem urbana, mesmo que de maneira temporária. 

 

6.3.1. Racionamento de água 

O fornecimento de água deverá ser racionado, quando os mananciais de produção forem 
insuficientes para o atendimento da demanda requerida, ou por motivo de força maior ou caso acidental, 
como nos cenários descritos anteriormente. 

Algumas ações se fazem indispensáveis em situações de racionamento, sendo elas: 

➢ Busca de formas alternativas de abastecimento de água potável; 

➢ Solicitação de apoio a municípios vizinhos. 

 

A execução do racionamento de água e o atendimento de demandas deverão ser aplicados 
conforme a seguinte ordem de prioridade: 

➢ Execução do racionamento de água 

1. Consumo supérfluos ou excessivos; 

2. Usos para fins industriais; 

3. Usos para fins comerciais; 

4. Usos para fins sanitários. 

➢ Atendimento de demandas 

1. Hospitais, clínicas, prontos atendimentos, ou seja, setor da saúde; 

2. Escolas, universidades, creches, asilos; 

3. Setor residencial; 

4. Setor comercial; 

5. Indústrias. 

 

6.3.2. Aumento de demanda temporária 

O aumento de demanda temporária pode ser caracterizado por eventos de grande porte, épocas 
festivas tradicionais, ou até mesmo devido a elevação de temperaturas, ou seja, atividades que 
desencadeiem uma demanda de água maior que a média por um período curto de tempo, porém que 
afete significativamente no abastecimento de água. Nesta situação deve-se atentar tanto para os serviços 
de abastecimento de água, como de esgotamento sanitário, resíduos sólidos e em alguns casos drenagem 
pluvial. 

O Plano de Atendimento a Demandas Temporárias deverá ser discutido juntamente com os 
organizadores dos eventos, governo municipal e os prestadores de serviço. Deverão ser estabelecidas 
ações que supram a demanda dos serviços essenciais, bem como os responsáveis por estas. 

As demandas temporárias também podem ser originadas por falhas no sistema, onde a falha de 
um determinado local acarreta na sobrecarga de outro, para tal devem ser previstas ações para atender 
as demandas, concomitante com as ações de emergência. 

Para o aumento das demandas temporárias pode-se considerar a adoção das mesmas ações 
emergenciais e contingenciais para o caso de racionamento. Sendo ainda possível planejar de forma mais 
previsível este fornecimento, no caso de eventos programados, podendo-se adotar as medidas 
necessárias, como contratação de caminhão pipa, comunicação à população para armazenamento 
domiciliar, controle por rodízio e do consumo per capita. 

 

6.3.3. Estabelecimento de mecanismo tarifário de emergência 

A Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabelece os objetivos da regulação no capítulo 
V, dentre eles, estão: 

Art. 21. V - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos 
como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos 
serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. 

Art. 23. XI - medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento; (BRASIL, 2007) 

 

Ainda, no capítulo VII: 

Art. 46. Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos que obrigue à 
adoção de racionamento, declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente 
regulador poderá adotar mecanismos tarifários de contingência, com objetivo de cobrir custos 
adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão da 
demanda (BRASIL, 2007). 

 

Neste contexto, salienta-se, que o art. 21, do Decreto Federal nº 7.217 de 21 de junho de 2010, 
prevê que apenas:  

Art. 21. Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos que obrigue à 
adoção de racionamento, declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente 
regulador poderá adotar mecanismos tarifários de contingência, com objetivo de cobrir custos 
adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão da 
demanda.  

Parágrafo único. A tarifa de contingência, caso adotada, incidirá, preferencialmente, sobre os 
consumidores que ultrapassarem os limites definidos no racionamento (BRASIL, 2010). 

 

6.4. REGRAS DE ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO OPERACIONAL PARA SITUAÇÃO CRÍTICA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

A ocorrência de fatores que provoquem estados críticos à prestação de serviços públicos de 
saneamento básico são situações relevantes e que podem comprometer seriamente a qualidade de vida 
da população. Assim sendo, em situações críticas deve-se estabelecer prioridades ao atendimento das 
áreas de maior concentração populacional, oferecendo condições básicas a estas. 
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Devem ser priorizados nestes casos: unidades de saúde, como hospitais, clínicas e postos de 
saúde; escolas, creches e universidades; centro de atendimento aos idosos e pessoas com necessidades 
especiais, ou seja, deve-se sempre atender prioritariamente unidades de atendimento coletivo e que 
forneçam serviços considerados essenciais. 

O procedimento operacional para suprir o atendimento emergencial está descrito nas ações para 
emergências e contingências. 

 

6.5. RECOMENDAÇÕES FINAIS 

Na operação e manutenção dos serviços de saneamento deverão ser utilizados preferencialmente 
mecanismos locais e corporativos de gestão, no sentido de prevenir ocorrências indesejadas através do 
controle e monitoramento das condições físicas das instalações e dos equipamentos visando minimizar 
ocorrência de sinistros e interrupções na prestação dos serviços. 

Em caso de ocorrências atípicas, que extrapolem a capacidade de atendimento local, os órgãos 
operadores deverão dispor de estruturas de apoio das áreas de gestão operacional, de controle de 
qualidade, de suporte como comunicação, suprimentos e tecnologias de informação, dentre outras. A 
disponibilidade de tais estruturas possibilitará que os sistemas de saneamento básico mantenham a 
continuidade operacional comprometidas ou paralisadas. 

As ações de combate e controle às emergências terão prioridade sobre as demais atividades de 
Extrema (MG), e deverão ser exercidas com dedicação exclusiva enquanto durar a ocorrência. 

As ações de prevenção devem envolver medidas de orientação e instrumentalização da 
comunidade para ação no caso de ocorrência de eventos, visando evitar ou diminuir o risco da ocorrência 
e os impactos resultantes desses eventos. 

As ações de emergências e contingências devem se concentrar principalmente nos incidentes de 
maior probabilidade e não nos de maior magnitude, que normalmente são menos prováveis de 
acontecer. 

As ações de emergências e contingências devem ser consolidadas juntamente com os Comitês de 
Bacias Hidrográficas. 

Deverão ser gerados relatórios de análise de acidentes, contendo no mínimo uma descritiva do 
acidente e das ações realizadas, uma análise crítica do processo de instalação da resposta inicial e da 
eficácia das medidas de controle, e uma conclusão com identificação das causas, consequências, danos, 
custos e prazos para a recuperação do sistema e do fornecimento dos serviços. Estes relatórios irão 
auxiliar no processo de melhorias e atualização das ações. 
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