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RESUMO 

A água vem se tornando um bem cada vez mais escasso, especialmente devido ao 

aumento das demandas decorrente do crescimento populacional. Com o passar das décadas, a 

população urbana vem aumentando, os recursos hídricos estão se degradando e a quantidade 

de água disponível nos mananciais tem permanecido a mesma. Em algumas regiões do Brasil 

onde há maiores disponibilidades de água, concentram os menores índices populacionais, 

como é o caso da região Norte do país onde está situada a bacia do Rio Amazonas. Nos 

grandes centros urbanos, principalmente na Região Sudeste, ocorre o oposto, pois a 

quantidade de água disponível nos mananciais é menor, enquanto as demandas são maiores 

por se tratar de uma região com maior densidade demográfica. O Sudeste brasileiro, 

recentemente, enfrentou uma crise hídrica e ampliou os debates relacionados à gestão 

operacional dos sistemas de distribuição de água e à gestão de perdas. A setorização em 

sistemas de abastecimento de água é uma ferramenta que auxilia no controle das pressões, na 

diminuição das perdas de água e economia de energia elétrica. Além de possibilitar melhorias 

na gestão auxilia na tomada de decisões. Em função da importância do tema, é necessário o 

aprofundamento dos estudos relacionados ao abastecimento de água. Este trabalho apresenta 

os principais parâmetros, critérios e metodologia para contratação de estudos de setorização, 

abordando como estudo de caso um setor de abastecimento de água do sistema isolado da 

Sabesp no município de Salesópolis. 

Palavras-chave: abastecimento, água, setorização. 
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ABSTRACT 

The water has become a commodity increasingly scarce, especially due to the increased 

demands arising from population growth. Over the decades, the urban populations increasing, 

water resources are degrading and the amount of available water in the springs has remained 

the same. In some regions of Brazil where there is greater availability of water, are 

concentrated less population index, as is the case in the northern region of the country in 

which is situated the Amazon River basin. In major urban centers, mainly in the Southeast, the 

opposite occurs, because the amount of water available from the wellsprings smaller while 

demands are greater because it is a region with the highest population density. The southeaster 

Brazil recently faced a water crisis and extended discussions related to operational 

management of water distribution systems and management of losses. The used in watersuplly 

system is a tool that assists in the control of pressures, reduction of losses water, electric 

power economy, besides enabling improvements in management assists in decision making. 

Depending on the importance of the subject, it is necessary to deepen the studies related to 

water supply. This paper presents the key parameters, criteria and methodology for hiring 

sectoring studies, addressing as a case study water supply sector of the isolated system Sabesp 

in the municipality of Salesópolis. 

Palavras-chave: supply, water, sectorization. 
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1. INTRODUÇÃO

Recentemente, o estado de São Paulo passou por uma crise hídrica intensificada no ano 

de 2014 que causou problemas com a distribuição de água devido à indisponibilidade de água 

nas represas, sendo que as mais afetadas foram as represas do Sistema Canteira. Obras 

emergenciais foram realizadas, como a instalação de bombas para captação do volume morto 

e interligação de outros sistemas para flexibilizar e diminuir a dependência de água do sistema 

Cantareira, que atendia mais de oito milhões de pessoas. O sistema Alto Tietê também passou 

por uma escassez hídrica, mas foi capaz de direcionar parte da água para o Sistema Cantareira 

no auge da crise.

Nos últimos anos a população vem crescendo e os mananciais que abastecem a 

população permanecem os mesmos. Está cada vez mais distante a busca de novas fontes de 

abastecimento de água, como é o caso da obra da Sabesp do Sistema Produtor São Lourenço, 

que irá acrescentar uma vazão de até 4,7 m³/s e percorrer 83 km de extensão para atender a 

Região Metropolitana de São Paulo (SABESP, 2016). 

Um dos principais desafios das prestadoras de serviços de saneamento é a gestão do 

sistema de distribuição e a redução no índice de perdas. Atualmente, o índice de perdas do 

Setor Salesópolis encontra-se superior a 100 l/ligxdia. Por se tratar de um município com 

extensão de redes de água com aproximadamente 47 km, é interessante desenvolver um 

estudo de setorização com o objetivo de reduzir o índice de perdas do setor. Este trabalho irá 

relacionar os critérios técnicos e procedimentos administrativos essenciais à contratação de 

estudo de Setorização do Sistema de Abastecimento de Água da área urbana atendível pela 

atual prestadora de serviço, que é a Sabesp.

1.1. OBJETIVO GERAL 

Apresentar critérios para contratação do estudo de setorização para o município de 

Salesópolis, a partir de uma metodologia que se inicia com a caracterização da área, que irá 

subsidiar a elaboração do estudo de setorização, projetos e implantação das obras. 

Apresentaremos os elementos necessários para contratação da setorização, sugerindo a 

implantação de Distritos de Medição e Controle (DMC), para ser possível atuar de forma mais 

assertiva na redução das perdas de água. 
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1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

O objetivo específico deste trabalho compreende em apresentar os seguintes tópicos; 

Metodologia do trabalho; 

Referencial teórico; 

Características do setor de abastecimento do município de Salesópolis; 

Proposta de intervenção; 

Ações de Intervenção; 

Atores envolvidos; 

Recursos necessários e orçamento; 

Viabilidade técnica e econômica; 

Riscos e dificuldades; 

Cronograma para contratação; 

Gestão, acompanhamento e avaliação. 

Serão apresentadas neste trabalho as diretrizes para implantação do projeto de 

intervenção e o termo de referência para contratação. 

1.3. METODOLOGIA 

A seguir estão as principais etapas para a elaboração e contratação do Projeto de 

Intervenção: 

Elaboração do Termo de Referência para contratação da empresa que irá elaborar o 

projeto;

Contratação da empresa através de processo licitatório, de acordo as diretrizes da lei n° 

8.666/1993.

Com a empresa contratada, realizar a reunião de partida para início dos trabalhos; 

Obtenção do cadastro técnico, através da consulta ao sistema Signos da Sabesp para 

disponibilizar para empresa contratada; 

Levantamento de campo, a ser realizado com os operadores do sistema, para 

confirmação do caminhamento, dos diâmetros e materiais que constam no cadastro; 
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Elaboração da caracterização do sistema existente,  

Construção do modelo hidráulico, que irá permitir a simulação do comportamento 

hidráulico das redes de distribuição, através de software de modelagem matemática 

WaterGEMS. 

A construção do modelo hidráulico deverá conter informações dos diâmetros e da 

rugosidade das tubulações, reservatórios, sistemas elevatórios, boosters, válvulas redutoras de 

pressão (VRP), altimetria, consumos, vazões e perdas de carga. 

Para que o estudo seja realizado, é necessário ter conhecimentos de hidráulica aplicada 

para os cálculos perda de carga, dimensionamento dos dispositivos hidráulicos (boosters, 

VRP’s e reservatórios). Também é necessário ter conhecimentos em software de modelagem, 

que irá permitir realizar um gerenciamento do sistema de distribuição de água. 

A empresa contratada que irá desenvolver os estudos e projetos deverá realizar reuniões 

mensais com prestadora de serviço para apresentar o plano de trabalho, esclarecer dúvidas e 

obter informações sobre os dados operacionais e demandas por ampliação da rede de 

distribuição de água. 

Para elaboração do projeto de intervenção como proposto no presente trabalho, será 

necessário o emprego das normas da ABNT e as normas da Sabesp pertinentes ao projeto, 

conforme relacionados a seguir: 

NBR 12211 - Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de água; 

NBR 12218 – Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público; 

NTS 061 - Estudo de concepção de sistema de abastecimento de água. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

De acordo com Gomes (2004), uma das principais ações na gestão das prestadoras de 

serviços de saneamento é o controle operacional, por atuar diretamente na qualidade do 

abastecimento relacionado aos aspectos sanitário, ambiental, econômico e social. 

A utilização dos distritos de medição é controle (DMC) é uma prática não muito antiga, 

aplicada nos sistemas de abastecimento de água, como ferramenta de gestão para redução de 

perdas de água.

A setorização é um dos requisitos básico para o controle de sistemas de abastecimento 

de água, conforme apontado. Tsutiya (2004) menciona a necessidade quando sugere os 

distritos pitométricos como unidade de controle operacional, destacando, entre outros, a 

necessidade de segregação de redes. 

A setorização traz muitas vantagens, porém é de difícil implantação pelos seguintes 

fatores: ausência de um cadastro técnico de redes confiáveis para verificação dos limites de 

setor, garantia da estanqueidade do setor, ocorrências de falta de água e problemas com a 

qualidade de água durante a implantação. A figura 1 a seguir ilustra um exemplo clássico de 

setorização. 

Figura 1 - Setorização clássica em redes de distribuição de água 
Fonte: Gonçalves e Lima (2007) 
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Para elaboração da setorização, uma das atividades será a implantação do DMC, que de 

acordo com Morrison et al. (2007), é importante considerar os seguintes fatores: topografia; 

área geográfica; uso e ocupação da área; nível atual de vazamentos; nível de perdas; número 

de ligações de água; problemas de qualidade da água; requisitos de pressão mínima e máxima; 

capacidade de combate a incêndios; número de válvulas a serem fechadas; número de 

medidores de vazão e grandes consumidores.  

O desenvolvimento do estudo de setorização requer, como premissa, dados topográficos, 

conhecimento da área de abastecimento, dados do sistema e dados de consumo. Com base no 

consumo, é possível estabelecer as vazões das redes. Avaliando a área abrangida no setor de 

abastecimento, com base na referência topográfica da área atendível, é possível determinar o 

melhor local para implantação de reservatório, no caso da implantação de novos setores. A 

NBR 12218/1994 é um recurso técnico imprescindível para a elaboração de estudos de 

concepção de sistemas de abastecimento de água. De acordo com a referida norma, a pressão 

estática máxima na rede de distribuição deve ser de 50 m.c.a., de modo que a pressão 

dinâmica mínima se restrinja a 10 m.c.a. Segundo Tsutya (2006), para atendimento da zona 

alta, adota-se comumente reservatório elevado ou booster; Para o atendimento das zonas 

médias ou zonas baixas empregam-se reservatórios apoiados, semienterrados, enterrados e se 

necessário válvulas redutoras de pressão. 

A prática mais convencionalmente utilizada na elaboração de estudos de setorização 

considera as recomendações técnicas e critérios citados acima, bem como recursos 

computacionais através de softwares de modelagem hidráulica. Os programas mais 

tradicionalmente adotados são de manuseio intuitivo, mas requerem conhecimentos de 

engenharia hidráulica além de conhecimento de campo da área de estudo. Dentre os modelos 

hidráulicos destacam-se o WaterGEMS da Bentley Epanet da EPA. Essas plataformas 

permitem a interface do GIS com o cadastro de redes, de forma a possibilitar a sobreposição 

das informações na base cartográfica georreferenciada da área de estudo. Este procedimento 

produz material de base para a construção do modelo hidráulico e posterior calibração com 

dados de medição em campo. Com o modelo construído e calibrado, será possível utilizar 

como auxílio na tomada de decisão, inclusive emprego de dispositivos de controle e redução 

de pressão. 

A figura 2 a seguir ilustra um exemplo típico de modelagem hidráulica de uma rede de 

distribuição de água, com a utilização do software WaterGEMS. 
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Figura 2 - Exemplo de modelagem (software WaterGEMS) 
Fonte: Elaborado pela autora 

2.1.1. Perdas nos sistemas de abastecimento de água 

As principais leituras que podem ser feitas da estruturação dos usos da 

água em sistemas de abastecimento de água são: Perdas Reais: 

referem-se aos vazamentos no sistema, como tubulações, 

extravasamento de reservatórios, conhecida também como perdas 

físicas. Perdas Aparentes: estão relacionadas às águas consumidas e 

não contabilizadas no faturamento pela prestadora de serviço de 

saneamento, também conhecida como perdas comerciais, ocasionada 

principalmente pela submedição nos hidrômetros e fraudes. 

(TARDELLI et al., 2016), 

Para a elaboração do balanço hídrico, é preciso minimizar o volume estimado que não é 

medido. Para obtenção de dados mais próximos aos reais, é imprescindível utilizar 

equipamentos de medição calibrados. 

A figura 3 a seguir apresenta de forma clara e objetiva balanço hídrico, ferramenta 

desenvolvida pela IWA, que permite melhor compreensão da diferenciação entre as perdas 

reais e as perdas aparentes. 
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Figura 3 - Balanço Hídrico IWA 
Fonte: Machado, R.R. (2018) 

3. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O município de Salesópolis está localizado no estado de São Paulo, na região 

metropolitana de São Paulo (RMSP). A população estimada em 2018 é de 16.651 de acordo 

com a projeção Seade, e a área territorial é de 426 km², o que resulta numa densidade 

demográfica de 39,08 hab./km². A figura 4 a seguir apresenta a localização do município com 

relação ao estado de São Paulo, Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) e 

o território nacional.
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Figura 4 - Localização do município de Salesópolis. 
Fonte: Elaborado pela autora 

O município é considerado pelo Estado de São Paulo, como Estância, pois cumpre 

determinados pré-requisitos definidos por Lei Estadual. Esse título de Estância garante ao 

município mais recursos por parte do Estado, para investimento do turismo na região. Com 

isso, o município adquire o direito de agregar junto a seu nome o título de Estância Turística, 

termo pelo qual passa a ser designado tanto pelo expediente municipal oficial quanto pelas 

referências estaduais. 

De acordo com o Plano Municipal de Saneamento (2018), por estar situado na Serra do 

Mar, a Bacia Hidrográfica do Rio Tietê despertou, principalmente no governo Estadual, o 

interesse em sua preservação, como alternativa para garantir água potável em quantidade e 

qualidade para a população da Região Metropolitana de São Paulo. 

O município fica distante de Mogi das Cruzes em aproximadamente 42 km (32 km) e de 

São Paulo, capital, em cerca de 96 km. As principais vias de acesso à capital paulista são as 

rodovias Mogi-Salesópolis, Mogi-Dutra, Ayrton Senna, Salesópolis-Santa Branca (SP-77) e 

Salesópolis-Paraibuna.

Com relação ao Vale do Paraíba, fica distante do município de São José dos Campos em 

cerca de 45 km, sendo as principais vias de acesso à estrada municipal de Salesópolis, a Santa 

Branca, Rodovia Nilo Máximo e Via Dutra. 

O mapa da figura 5 apresenta a localização do município de Salesópolis e os municípios 
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limítrofes, com Santa Branca e Guararema a norte, Bertioga e São Sebastião a sul, Paraibuna e 

Caraguatatuba a leste e Biritiba Mirim a oeste; 

Figura 5 - Localização de Salesópolis e municípios limítrofes.
Fonte: PMS Salesópolis, 2018. 

A área ocupada pelo município de Salesópolis é de 426 km², sendo 5,5 km² de área 

urbana (SUC). Dos 426 km² do território, 98 % (417 km²) são enquadrados como Área de 

Proteção e Recuperação de Mananciais - APRM (Lei Estadual n° 15.913/2015 e Decreto 

Estadual 62.061/2016), sendo que os 2% restantes pertencem ao Vale do Paraíba. A região está 

a uma altitude média de 850 metros, o clima do município, como em toda a RMSP, é o 

subtropical, com verão pouco quente e chuvoso, já o inverno é ameno e sub-seco. A média de 

temperatura anual gira em torno dos 19º C e o índice pluviométrico anual fica em torno de 

1.300 mm (PMS Salesópolis, 2018). 

Estão localizados em Salesópolis, importantes reservatórios do Sistema Produtor Alto 

Tietê (SPAT). A nascente e parte da Área de Proteção Ambiental (APA) Várzea do Rio Tietê 

também se localizam no município, assim como significativa parcela de Mata Atlântica 

remanescente. A figura 6 a seguir ilustra área em que se encontra em APRM e a sua 

hidrografia.
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Figura 6 - Identificação da Área de Proteção aos Mananciais de Salesópolis. 
Fonte: PMS Salesópolis, 2018. 

As bacias hidrográficas relacionadas ao abastecimento público da RMSP é uma 

alternativa fundamental no SPAT, por possuir dois reservatórios dos cinco que formam o 

referido sistema, sendo responsável pela produção e fornecimento de 15 m³/s, corresponde a 

aproximadamente 20 % da água do abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo 

(PMS Salesópolis, 2018). 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
DE SALESÓPOLIS 

De acordo com o Plano Municipal de Saneamento (2018), a área atendível compreende 

o conjunto de áreas regulares e urbanizadas a regularizar no município que a atual prestadora 

de serviço, Sabesp, atende regularmente com serviços de saneamento, conforme ilustra o 

mapa da figura 7 a seguir: 
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Figura 7 - Mapa de área atendível da Sabesp 
Fonte: PMS Salesópolis, 2018. 

Ainda segundo o referido plano, o sistema de abastecimento de água do município de 

Salesópolis é dividido em 02 (dois) subsistemas isolados, compreendendo o subsistema da 

Sede e o subsistema da Vila Bragança. 

O subsistema Salesópolis Sede é constituído pela captação superficial de água no 

manancial formado na nascente do rio Tietê, atendendo dessa forma a sede do município, 

conforme mostram as figuras 8 e 9 a seguir. 

Figura 8 - Vista do ponto de tomada d’água no manancial 
Fonte: Sabesp, 2017 
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Figura 9 - Vista da tubulação de tomada d’água
Fonte: Sabesp, 2017 

A ETA que realiza o tratamento da água bruta proveniente da captação superficial 

realizada no manancial formado pelo Rio Tietê é apresentada na figura 10 a seguir.

Figura 10 - Vista da ETA Salesópolis 
Fonte: PMS Salesópolis, 2018. 

O subsistema Poço Vila Bragança (Vila dos Remédios) é constituído por captação 

subterrânea por meio de poço tubular profundo, que atende o distrito de Vila dos Remédios, 

mais especificamente os bairros Vila dos Remédios e Vila Bragança. A foto da captação 

subterrânea pertencente a esse subsistema está ilustrada a figura 11 a seguir. 
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Figura 11 - Vista da Captação Subterrânea (Poço Vila Bragança) 

Fonte: PMS Salesópolis, 2018. 

O fluxograma na figura 12 seguir apresenta o subsistema Salesópolis Sede, e a figura 13 

ilustra o sistema de abastecimento de água da sede. 

Figura 12 - Fluxograma do subsistema Salesópolis (Sede)
Fonte: PMS Salesópolis, 2018. 
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Figura 13 - Sistema de abastecimento de Salesópolis – Sede 

Fonte: PMS Salesópolis, 2018.

O fluxograma na figura 14 a seguir apresenta o subsistema do Poço Vila Bragança/ Vila 

dos Remédios e a figura 15 ilustra o sistema de abastecimento de água. 

Figura 14 - Fluxograma do subsistema poço Vila Bragança/ Vila dos Remédios 
Fonte: PMS Salesópolis, 2018. 
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Figura 15 - Sistema de abastecimento de Salesópolis - Vila Bragança/ Vila dos Remédios 
Fonte: PMS Salesópolis, 2018. 

3.1.1. Redes de Distribuição de Água 
O setor de abastecimento de Salesópolis apresenta cerca de 52 km de rede de 

distribuição de água, variando de 50 mm a 300 mm As figuras a seguir apresentam, 

respectivamente, as redes de distribuição na área urbana do município e as redes localizadas 

no Distrito Nossa Senhora dos Remédios. 
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Figura 16 - Distribuição e tipos de materiais das redes – Sede 
Fonte: Elaborado pela autora 

Figura 17 - Distribuição e tipos de materiais das redes - Vila Bragança/ Vila dos Remédios 
Fonte: Elaborado pela autora 
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O levantamento da idade das redes existentes no setor de Salesópolis auxilia na 

construção do modelo hidráulico, além de subsidiar a tomada de decisão para renovação de 

estruturas. As figuras 18 e 19 a seguir mostram as redes separadas por faixa de idade. 

Figura 18 - Mapa de idade das redes de Salesópolis – Sede 

Fonte: Elaborado pela autora 

Figura 19 - Mapa de idade das redes de Salesópolis - Distrito Remédios e Bragança 

Fonte: Elaborado pela autora 
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3.2. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
A identificação do problema ocorre pela necessidade de garantir água em quantidade e 

qualidade para abastecimento da população. Aprimorar as técnicas para melhorar o sistema de 

abastecimento de água, através de estudos de setorização, é uma justificativa para o 

desenvolvimento deste trabalho. O objetivo desse trabalho é apresentar os critérios e 

parâmetros para contratação de estudos de setorização e propostas de intervenção, visando 

melhorias para o sistema. 

Os resultados e benefícios esperados com a equalização das pressões são a redução no 

volume de perdas de água tratada; eliminação de intermitências no abastecimento e 

consequentemente redução no custo de mão obra com manutenção. O projeto irá permitir uma 

economia no consumo de energia elétrica, que contribuirá no retorno do investimento. 

3.2.1. Ações de Intervenção 

As principais ações de intervenção propostas neste trabalho estão relacionadas a seguir: 

Elaboração do diagnóstico do sistema existente, avaliar as condições das 

instalações e demandas do setor; 

Elaboração dos mapas com as informações do levantamento de campo, dados do 

cadastro técnico e do sistema Signos da Sabesp; 

Realização das ações em conjunto com os responsáveis pela operação do sistema, 

para verificação da estanqueidade, obtenção dos dados de monitoramento, além 

das instalações dos datalogger para obtenção das informações de medição e 

controle;

Construção do Modelo Hidráulico, com base no levantamento realizado, para 

simular as condições atuais do sistema e propor modelo de setorização para 

melhoria e otimização, e posteriormente elaboração dos projetos e obras. 

3.2.2. Atores Envolvidos 

Alguns técnicos da Sabesp e a autora desse trabalho serão os atores envolvidos que irão 

atuar na elaboração, consolidação e implantação do projeto de setorização do município de 



29 

Salesópolis, conforme descrito a seguir: 

Planejamento Técnico, através da centralização das informações para elaboração 

do projeto; 

Área de Operação do Sistema de Abastecimento de Água (Equipe locada no 

Centro de Controle Operacional); 

Área de Operação Manutenção do Sistema, equipe locada no próprio município; 

Demais Operadores, Técnicos, Engenheiros e Gerentes envolvidos no processo 

de água na Sabesp. 

Equipe Técnica da Prefeitura, que irá receber o projeto. 

3.2.3. Recursos Necessários 

É vital que o planejamento e a elaboração de projetos sejam realizados com 

antecedência e rigor técnico, permitindo prever os recursos da prestadora de serviços de 

saneamento aos investimentos em saneamento necessários, além da parte que compete à 

prefeitura, no caso da drenagem e resíduos sólidos. 

Os recursos necessários fazem parte do plano de investimento que o prestador de 

serviço possui com o município, e que esse prestador deverá aplicar em melhoria no sistema 

durante o período de vigência do contrato. 

3.2.4. Orçamento

Os custos relacionados são as horas de engenharia empregadas pelos atores envolvidos 

no projeto. Nesse projeto os atores são funcionários da Sabesp e parte das atividades 

empenhadas já são atribuições da própria função. No termo de referência será apresentada 

uma estimativa de custos para contratação dos projetos. Os custos para implantação do projeto 

de intervenção serão apresentados em etapas posteriores. 
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3.2.5. Viabilidade Técnica, Econômica e Financeira. 

Os benefícios esperados com a implantação desse projeto serão a equalização das 

pressões, a redução no volume de perdas de água tratada, eliminação intermitências no 

abastecimento e consequentemente redução no custo de mão obra. O projeto poderá permitir 

uma economia no consumo de energia elétrica, e também poderá contribuirá com o retorno do 

investimento que deverá ser comprovado no estudo de payback. 

3.2.6. Riscos e Dificuldades 

Os riscos e dificuldades que poderão interferir na implantação do projeto de intervenção 

são:

Na etapa do estudo de setorização: 

Ausência de um cadastro técnico confiável, para construção do modelo hidráulico; 

Dificuldade em calibrar o modelo, hidráulico; 

Na etapa do Projeto Executivo: 

Insuficiência de recursos financeiros para contratação do projeto executivo pelo do 

município e/ou prestadora de serviço de saneamento; 

Falta de empresa habilitada para prestar serviços, durante a fase de licitação; 

Baixa disponibilidade de mão de obra especializada para fiscalização e 

acompanhamento na elaboração do projeto executivo; 

Na etapa da Execução da Obra: 

Escassez de recursos financeiros para contratação da obra pelo município e/ou 

prestadora de serviço de saneamento; 

Ausência de empresa habilitada para prestar serviços, durante a fase de licitação; 

Falta de mão de obra especializada execução dos serviços; 

A obra poderá ser financiada com recursos da Agência Nacional das Águas, desde que o 

projeto atenda às condições do edital, que por ela será aberto. 
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3.2.7. Gestão, Acompanhamento e Avaliação 

A gestão do projeto de intervenção será realizada pela autora do trabalho, assim como o 

acompanhamento de cada etapa que vai do estudo de setorização, acompanhamento na 

contratação dos projetos e das obras. A avaliação do projeto ocorrerá de forma gradual, 

conforme o andamento e conclusão de cada etapa. 

4. TERMO DE REFERÊNCIA

4.1. Objeto

Estabelecer critérios e parâmetros para elaboração de estudo de setorização do sistema 

de abastecimento de água pertencente ao município de Salesópolis em consonância com as 

normas técnicas vigentes específicas à concepção e projeto de sistemas de abastecimento de 

água.

4.2. Cronograma 

Figura 20 - Cronograma Físico 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4.3. Justificativa

Este presente Termo de Referência será o orientador para contratação do estudo de 

setorização, projeto básico e projeto executivo, para implantação de melhorias no sistema de 

abastecimento de água no município de Salesópolis. 

4.4. Descrição do Objeto 

O objeto deste Termo de Referência será composto pelos seguintes itens do escopo: 

Estudo de concepção da setorização, projetos básicos e executivos; 

Serviços de campos compreendendo levantamentos topográficos, geotécnicos e de 

interferências subterrâneas.

Dimensionamento hidráulico dos reservatórios e dos sistemas complementares tais 

como extravasão, tubulação do sistema de adução e distribuição, drenagem pluvial e 

sub-estrutural e redes internas de água e esgotos gerados internamente a área; 

O layout de implantação do reservatório deverá levar em consideração a locação das 

estruturas de medição de vazão existentes; 

Projeto de estrutura e fundação dos reservatórios, com os respectivos memoriais de 

cálculo; 

Projeto de arquitetura, urbanismo e paisagismo de forma a manter uma perfeita 

harmonia visual, estética e funcional. 

Projeto elétrico, instrumentação, automação e medições de vazão compatível com os 

demais sistemas de monitoramento existentes. 

Elaboração de documentação técnica para contratação da obra: pacote de licitação de 

obra.

4.5. Fundamentação Legal 

Elaboração de documentação técnica de forma a possibilitar a contratação de obras e sua 

posterior execução, sendo que a documentação deve observar as exigências contidas na lei 

estadual n° 9076/95 e 8666/93. A documentação é constituída pelo resumo do projeto 
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contendo a descrição sucinta do projeto; desenhos que indiquem a área abrangida; relação dos 

desenhos com seus respectivos números e títulos; especificações técnicas para execução das 

obras, bem com a aquisição de materiais e equipamentos; planilhas de quantidades; 

regulamentação de preços e critérios de medição; lista de materiais; cronograma físico 

financeiro da obra; ficha de situação do projeto de conformidade com a lei n° 8666/93; planta 

de localização do empreendimento; alvará de autorização para obra e área de bota fora/jazida 

fornecida pela prefeitura local. 

4.6. Estimativa de Custos 
Os custos dos projetos foram estimados com base em consulta as empresas projetistas 

prestadoras de serviço, e estão apresentadas na tabela 1 a seguir. 

Item Unid. Quant. Preço Unit. Preço Total
1 vb 1 15.000,00 15.000,00
2
2.1 Projeto Básico Redes de Distribuição e/ou Linhas de Reforço m 5.000 12,00 60.000,00
2.2 uni. 1 18.000,00 18.000,00
2.3 uni. 1 7.500,00 7.500,00

100.500,00
Incluso no orçamento: serviços topográficos e geotécnicos,memoriais descritivos e de cálculo, quantitativos e orçamentos.

Item Unid. Quant. Preço Unit. Preço Total
3 Projeto Executivo do Sistema de Abastecimento de Água
3.1 Projeto Executivo Redes de Distribuição e/ou Linhas de Reforço m 5.000 6,00 30.000,00
3.2 uni. 1 9.000,00 9.000,00
3.3 uni. 1 3.750,00 3.750,00

42.750,00
Incluso no orçamento: memoriais descritivos e de cálculo, quantitativos e orçamentos.

143.250,00

subtotal

subtotal

TOTAL

Descrição
Estudo de Setorização

Projeto Básico Reservatório
Relatório Técnico Estudos Hidráulicos

Projeto Executivo Reservatório
Relatório Técnico Estudos Hidráulicos

Descrição

Projeto Básico do Sistema de Abastecimento de Água

Tabela 1 - Estimativa de Custos 
Fonte: Elaborado pela autora 

4.7. Critérios de Julgamento 
A modalidade de contratação da licitação do projeto de intervenção será através de Carta 

Convite, pois o valor a ser contratado para prestação dos serviços de engenharia não 

ultrapassam R$ 150.000,00. 

O julgamento das propostas será por meio de análise técnica e de custo. 

4.8. Prazo, local e condições de entrega 
O contrato a ser elaborado será de 180 dias, sendo que a apresentação dos trabalhos se 

dará através de relatórios em duas vias na seguinte ordem: 
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Relatório n° 1: aos 15 (quinze) dias da data fixada na Autorização de Serviços, contendo a 

programação, planejamento de atividades e o cronograma detalhado. 

Relatório n° 2: aos 30 (trinta) dias da data fixada na Autorização de Serviços, contendo o 

relatório e serviços de campo com dados e características da área de projeto. 

Relatório n.º 3: aos 60 (sessenta) dias da data fixada na Autorização de Serviços, contendo 

descrição dos estudos, projetos e planos existentes e parte do Projeto Executivo das Redes de 

Distribuição.

Relatório n.º 4: aos 90 (noventa) dias da data fixada na Autorização de Serviços, contendo o 

restante do Projeto Executivo e Pacote Técnico das Redes Primárias e VRP’s. 

Relatório 5 (final): aos 180 (noventa) dias da data fixada na Autorização de Serviços, deverá 

conter os Projetos Executivos Finalizados, após os comentários da Contratante. Deverá conter 

também a documentação técnica para licitação e CD-ROM em 3 (três) cópias contendo todos 

os textos, planilhas, plantas e desenhos devidamente identificados com o nome da empresa, 

nome do projeto, local e data da elaboração anexada ao relatório. 

4.9. Obrigação das Partes 

A contratante é responsável em fornecer para a contratada todas as informações sobre o 

sistema de abastecimento existente, tais como cadastro das redes existentes, dados 

operacionais e demais informações para adequações dos projetos. A contratada deverá cumprir 

os prazos estabelecidos pela contratante e seguir todas as orientações desse termo de 

referência. 

4.10. Acompanhamento e Fiscalização 

A fiscalização será realizada pela contratada, através de funcionários designados para tal 

função. Haverá uma fiscalização para acompanhamento dos prazos de entrega dos trabalhos e 

para o desenvolvimento das atividades. 

4.11. Pagamento

A modalidade de pagamento será empreitada por preços global e só serão pagos os 
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quantitativos por relatório revisado e aprovado. 

Contra a entrega e aprovação do Relatório nº 1 – 15% (cinco por cento). 

Contra a entrega e aprovação do Relatório nº 2 – 20% (dez por cento). 

Contra a entrega e aprovação do Relatório nº 3 – 20% (dez por cento). 

Contra a entrega e aprovação do Relatório nº 4 – 20% (vinte por cento). 

Contra a entrega e aprovação do Relatório nº 5 – 25% (dez por cento). 

4.12. Subcontratação
A empresa vencedora da licitação para execução dos trabalhos poderá subcontratar 

apenas os serviços de topografia, sendo responsável pela fiscalização dos serviços. 

4.13. Sanções 
A Contratante poderá suspender o pagamento para a Contratada, na ausência da entrega 

dos trabalhos ou quando não tiver atendido as condições estabelecidas neste Termo de 

Referência.

4.14. Informações Complementares 
Para a execução dos trabalhos a contratada irá fornecer o estudo de setorização do 

Sistema de Abastecimento de Água, que deverá ser utilizado na elaboração dos projetos. 
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5. CONCLUSÃO

Considerada a proposta apresentada pelo curso Especialização em Elaboração e 

Gerenciamento de Projetos para Gestão Municipal de Recursos Hídricos, todos os elementos 

necessários para contratação e posterior implantação do Projeto de Intervenção foram 

apresentadas. A viabilidade técnica, econômica e financeira, riscos e dificuldades foram 

mencionados, mas é necessário aprofundar os levantamentos de dados, como gastos de 

manutenção e gastos com energia elétrica, para comprovar a viabilidade da implantação do 

projeto de intervenção. O termo de referência foi apresentado conforme proposto, e irá 

norteará a contratação dos trabalhos. A contratação do estudo de setorização e de demais obras 

necessárias para implantação do projeto de intervenção poderá ser viável, desde que os custos 

para implantação seja economicamente e tecnicamente viável. É possível obter os seguintes 

resultados: equalização das pressões e redução das perdas de água, renovação de estruturas, 

eliminação de intermitências no abastecimento, redução nos custos de mão obra e economia 

no consumo de energia elétrica, que poderá contribuirá para o retorno do investimento em 

longo prazo. 

3.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Recomendam-se medidas de controle, gestão, acompanhamento para avaliação do setor 

de abastecimento através dos Distritos de Medição e Controle, que serão estabelecidas com 

base no estudo de setorização proposto. Também é necessário manter o cadastro de rede 

atualizado, para garantir a confiabilidade dos dados inseridos no sistema, de modo a garantir a 

construção de um modelo hidráulico que represente da melhor forma o sistema existente em 

campo. O setor de abastecimento de água do município de Salesópolis, por ser considerado 

um setor de pequeno porte, facilitará a implantação do projeto de intervenção. 
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