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“Se tens que lidar com água, consulta

primeiro a experiência, e depois a razão”.

Leonardo da Vinci (1452 – 1519)



RESUMO

Um dos principais indicadores de eficiência da operação dos sistemas de abastecimento de

água é o índice de perdas.  Neste contexto, as perdas de água representam um dos maiores

gargalos para a expansão das redes de distribuição do precioso líquido no Brasil, a água. Com

a experiência do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguatu (SAAE de Iguatu) pretende-

se mostrar que uma gestão deficiente é refletida nos indicadores de perdas de faturamento e

desperdício  nas  redes  de  distribuição,  que  empobrecem  e  sucateiam  as  autarquias  de

saneamento, fazendo-as perder receitas sucessivamente e a capacidade de atender a população

e até de ampliar o sistema de distribuição. Assim, caso não haja uma ação programada para

combater e reduzir as perdas, a possibilidade de um colapso em todas as estruturas do órgão

de saneamento é iminente e inevitável. Identificar as atividades desenvolvidas pelo SAAE de

Iguatu na diminuição das perdas e propor um programa de redução e controle de perdas tendo

como modelo a referida Autarquia do município de Iguatu – Ceará, podem ser citados como

objetivos primordiais para obtenção de sucesso nesse projeto. A gestão adequada dos sistemas

de abastecimento de água deve incluir o gerenciamento das perdas, que deve ser encarado

como  parte  da  gestão  integrada  dos  recursos  hídricos  no  âmbito  das  unidades  da  bacia

hidrográfica. A pesquisa documental (mapa de faturamento e histograma de consumo) e a

avaliação  dos  dados  coletados  em campo e  na  sede  da  Autarquia  permitiram verificar  o

comportamento dos indicadores e os resultados almejados.  Os dados evidenciaram que as

perdas de água apresentam-se elevadas. O projeto propõe ações de intervenção para a redução

das  perdas  e  o  consequente  controle,  exigindo  uma superação  das  abordagens  parciais  e

voltadas para a dimensão técnico-operacional e financeira, devendo-se incorporar a noção da

complexidade e o caráter intersetorial e integrado.

Palavras-chave: Controle de perdas. Faturamento. Perdas aparentes. Perdas reais.



ABSTRACT

One of the main indicators of efficiency in the operation of water supply systems is the loss

index. In this context, water losses represent one of the major bottlenecks for the expansion of

distribution networks of the precious liquid in Brazil, the water. With the experience of the

Autonomous Water and Sewage Service of Iguatu (SAAE de Iguatu) it is intended to show

that  poor  management  is  reflected  in  the  indicators  of  loss  of  revenue  and  waste  in  the

distribution  networks,  which  impoverish  and  scrap  the  sanitation  -  to  lose  revenue

successively and the capacity  to serve the population and even to expand the distribution

system. Thus, if there is no planned action to combat and reduce losses, the possibility of a

collapse in all structures of the sanitation agency is imminent and inevitable. Identifying the

activities developed by Iguatu’s SAAE in reducing losses and proposing a program to reduce

and control  losses  based  on the  Municipality  of  Iguatu  -  Ceará,  can  be  cited  as  primary

objectives to obtain success in this project. Adequate management of water supply systems

should include loss management, which should be seen as part of integrated water resources

management  within  river  basin  units.  The  documentary  research  (billing  map  and

consumption  histogram)  and  the  evaluation  of  the  data  collected  in  the  field  and  in  the

headquarters of the Autarchy allowed to verify the behavior of the indicators and the desired

results. The data showed that water losses are high. The project proposes intervention actions

to reduce losses and the consequent control, requiring an overcoming of partial approaches

and focusing on the technical-operational and financial dimension, incorporating the notion of

complexity and intersectoral and integrated character.

Keywords: Loss control. Revenues. Apparent losses. Real losses.
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1. INTRODUÇÃO

Um dos principais desafios das operadoras de água em países em desenvolvimento é

reduzir as perdas de água em todas as etapas do processo de seu fornecimento.

O  sistema  de  abastecimento  público  de  água  constitui-se  no  conjunto  de  obras,

instalações  e  serviços,  destinados  a  produzir  e  distribuir  água  a  uma  comunidade,  em

quantidade e qualidade compatíveis com as necessidades da população, para fins de consumo

doméstico, serviços públicos, consumo industrial e outros usos (FUNASA, 2006, p.35).

Sabe-se que todas as unidades de um sistema de abastecimento de água (captação,

elevação, adução, tratamento, reservação e distribuição) são locais passíveis de perdas, mas é

na distribuição que acontecem os mais altos índices (Hunaidi et al., 2000), seja pela falta de

manutenção adequada da infraestrutura,  seja  pela  proximidade do usuário final,  que pode

beneficiar-se do abastecimento por meios ilícitos. 

Há um entendimento generalizado e errôneo de que “operar” um sistema de água é

simplesmente abrir e fechar válvulas, ligar e desligar motores bomba e de que “manter” é

somente  reparar  os  problemas  que  surgem  nas  tubulações  e  equipamentos  (manutenção

corretiva).

Segundo  Tardelli  (2013),  são  condições  essenciais  para  operar um  sistema  de

abastecimento de água:

 Cadastros técnicos e comerciais confiáveis e atualizados periodicamente;

 Medir as vazões na saída (ou entrada) de reservatórios setoriais e estações elevatórias

e na entrada de áreas específicas das redes de distribuição, bem como pressões em

pontos notáveis da rede e níveis em reservatórios.

Outrossim, ainda de acordo com Tardelli  (2013),  são condições  fundamentais  para

manter um sistema de distribuição de água:

 Implementar atividades de manutenção preditiva (inspeções e medições das estruturas

e equipamentos em operação);

 Programar atividades de manutenção preventiva, a partir de análises das informações

da manutenção preditiva e dos históricos de manutenção corretiva;

 Gerar  informações  e  relatórios  gerenciais  sobre  as  falhas  do  sistema,  de  forma  a

subsidiar  as  manutenções  preditivas  e  preventivas,  bem  como  as  renovações

estruturais  requeridas  (sugere-se  a  criação  de  planilhas  para  um acompanhamento

rigoroso e que provoque um menor número de falhas).
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Cabe frisar  que a  manutenção preventiva  é  todo serviço  que tem como finalidade

precípua  a  preservação  do  bom funcionamento  de  adutoras  em termos  de  estanqueidade,

condições de operação, eficiência hidráulica e condições de segurança, englobando também a

operação (manobra) de rotina e o levantamento cadastral.

De acordo com Kardec e Nascif (2009, p. 11):

A atividade de manutenção precisa deixar de ser apenas eficiente para se
tornar eficaz; ou seja, não basta, apenas, reparar o equipamento ou instalação tão
rápido  quanto  possível,  mas,  principalmente,  é  preciso  manter  a  função  do
equipamento disponível para a operação, evitar a falha do equipamento e reduzir
os riscos de uma parada de produção não planejada.

A operação e  a  manutenção dos sistemas  de água estão intrinsicamente  ligadas  às

perdas, visto que  a determinação destas e seu controle são a melhor forma de avaliar se as

atividades/ações  de  operação  e  manutenção  do  sistema  de  água  estão  bem conduzidas  e

sincronizadas. Os índices dos indicadores de perdas, por exemplo, são uma medida da sua

eficiência operacional.

As perdas nas redes de distribuição de água representam a diferença entre o que se

disponibilizou  de  água  tratada  à  distribuição  (macromedição)  e  o  que  se  mediu  nos

hidrômetros dos consumidores finais (micromedição). Existem dois tipos de perdas (Alegre,

2006):

 Reais,  compostas  pelos  vazamentos  nas  tubulações  e  extravasamentos  nos

reservatórios (perdas físicas);

 Aparentes, compostas pelos erros de medição (submedição nos hidrômetros), fraudes e

falhas no sistema comercial das empresas (perdas não físicas ou comerciais).

1.1 Justificativa

Do  ponto  de  vista  das  perdas  decorrentes  de  vazamentos,  podemos  elencar  duas

consequências  de extrema importância  ambiental  e  de saúde pública.  Ambientalmente,  as

perdas  aumentam  a  necessidade  de  se  explorar  cada  vez  mais  os  recursos  naturais

provenientes de corpos hídricos (pois as mesmas proporcionam aumento de consumo), para

que se equilibre o volume de água no sistema, o que por fim pode ser considerado um impacto

ambiental. 

Neste  sentido,  estas  perdas  advindas  de  vazamentos  geram um risco para  a  saúde

pública, visto que ao se realizar uma manutenção ou interrupção no sistema de abastecimento

de água, a mesma pode vir a ser contaminada pela entrada de agentes nocivos e patogênicos

dentro das tubulações.
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O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) mostra que o índice de

perda  de  água  tratada  na  cidade  de  Iguatu  no  ano  de  2012  era  de  46% (SNIS,  2012).

Considerando  que,  de  acordo  com  dados  fornecidos  pela  autarquia,  o  volume  de  água

distribuído à  população é de 650 m3/h,  pode-se inferir  que nessa época  havia uma perda

considerável de 299 m3/h na água distribuída. Com a implantação do projeto de redução e

controle de perdas na operadora do município esse índice avançou para 35% (SNIS, 2014).  É

interessante trazer à baila que, quanto menor o índice, melhor para o sistema, constatando que

uma menor parte da água produzida é perdida no sistema de distribuição.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral:

 Propor um programa de redução e controle de perdas tendo como modelo o

Serviço Autônomo de Água e Esgoto no município de Iguatu – Ceará.

1.2.2 Objetivos específicos:

 Identificar as atividades desenvolvidas pelo SAAE de Iguatu na diminuição das

perdas;

 Apontar e avaliar as causas das perdas de água;

 Discutir os problemas causados pelas perdas reais e aparentes;

 Possibilitar,  através  de  um  projeto  de  metas,  aos  gestores  e  técnicos  das

prestadoras-órgãos  de  saneamento  um  suporte  no  direcionamento  de  suas

atividades ligadas a redução e controle das perdas na rede de distribuição de

água.

1.3 Metodologia

Um projeto de intervenção fundamenta-se nos pressupostos da pesquisa - ação. Em

que pese  essa  afirmação,  a  pesquisa  foi  elaborada  tendo como suporte  o  estudo de  caso

realizado no SAAE de Iguatu-CE que implantou o programa de redução e controle de perdas

de água. 

Destarte, busca fornecer informações e dados coletados “in loco” para a tomada de

decisões. A proposta que se enquadrou neste trabalho foi ação de proposição de metas para a

mitigação das perdas, onde as soluções são conhecidas e implantadas. Neste caso, visou-se a

elaboração de um plano de implantação (objetivos, prazos, custos, responsáveis, estrutura).
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Para  se  chegar  aos  objetivos  propostos  vários  caminhos  foram percorridos,  como

realização de levantamento bibliográfico, coleta de dados disponibilizados pelo município de

Iguatu, pelo órgão responsável pelo abastecimento de água, no caso o SAAE de Iguatu. Com

as informações e dados coletados, tem-se a fase de análise e interpretação, com o intuito de

elaborar um plano de ação sobre as diferentes causas que influenciam os índices de perdas de

água físicas e aparentes e detectar e discutir as soluções catalogadas para o problema.

Com relação à análise e coleta de dados de intervenções já realizadas por outras operadoras de

abastecimento de água, focou-se na detecção e correção de perdas por vazamento nas redes

públicas  de  abastecimento  de  água  e  nas  intervenções  para  o  combate  as  perdas  reais  e

aparentes,  não  esquecendo que o ponto  de  apoio  do  presente  projeto  alude  ao SAAE de

Iguatu.

O primeiro passo para elaboração do projeto em questão pode-se citar os dados fornecidos

pela  Autarquia:  mapa  de  faturamento  e  histograma  de  consumo.  Em  seguida,  levantar

informações como número de ligações de água, volume captado, tratado e distribuído, índice

de micromedição,  extensão de rede de distribuição (com relação aos materiais  usados em

campo,  cita-se:  aparelho  GPS,  trena  e  geofone),  dentre  outras  pertinentes.  Interessante

salientar que um programa de controle de perdas foi implantado com sucesso no SAAE de

Iguatu em 2012, facilitando a tessitura do presente projeto, e respaldando-o para ser exemplo

para outros órgãos de saneamento.

2 Referencial Teórico

2.1 Área de Estudo

2.1.1 Localização e Acesso

O município de Iguatu localiza-se na região centro-sul do Estado do Ceará, tendo uma

extensão territorial  de 1.029,00 Km² e possui 102.733 habitantes  segundo a estimativa da

população para 2016 realizada pelo IBGE. Suas coordenadas geográficas  são 6º 2´34” de

Latitude Sul (S) e 39º 17´55” de longitude Oeste do Meridiano de Greenwish (WGr), a uma

altitude média de 217,80 m acima do nível do mar.

Iguatu limita-se ao norte com os municípios de Quixelô e Acopiara, ao sul com Cariús

e Cedro, ao leste com Cedro, Icó, Orós e Quixelô e a oeste com Acopiara, Jucás e Cariús,

sendo considerado o principal elemento econômico e político destas.
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2.1.2 Características Climáticas

Conforme dados dos órgãos estaduais FUNCEME/IPECE, o clima do município é do

tipo tropical quente semiárido, com temperatura média anual oscilando entre 26º e 28º C. O

período chuvoso observado no município se dá entre os meses de janeiro e abril, com índice

de precipitação pluviométrica média anual de 806,50 mm.

2.1.3 Características Fisiográficas e Geomorfológicas

O relevo do município é suave, com formas ligeiramente entalhadas e altitudes entre

200  e  500  m,  resultantes  da  superfície  de  aplainamento  do  Cenozóico;  faz  parte  da

denominada Depressão Sertaneja. São encontrados na região solos podzólicos, litólicos, solos

aluviais e vertissolos, sobre os quais a vegetação dominante é a caatinga arbustiva densa. O

município é cortado pelo rio Jaguaribe, principal drenagem do estado, e tem em seu território,

também, as águas do açude Orós.

O substrato  geológico  é  constituído  por  quartzitos,  gnaisses  e  migmatitos  do  Pré-

Cambriano indiviso, conglomerados, siltitos, folhelhos e calcários do Mesozóico e sedimentos

arenosos inconsolidados, aluviais, do Quaternário.

2.1.4 Recursos Hídricos

O  município  de  Iguatu  está  totalmente  inserido  na  bacia  hidrográfica  do  Alto

Jaguaribe,  sendo banhado pelo  rio homônimo,  cabendo ainda destacar  a  lagoa do Iguatu,

maior acumulação d’água natural do estado e o riacho Carnaúba. O principal reservatório na

região é o açude Orós com uma capacidade de 2.100.000.000 m3.

No município de Iguatu ocorrem três domínios hidrogeológicos distintos: formações

sedimentares, embasamento cristalino e depósitos aluvionares.

As  formações  sedimentares  constituem  a  Bacia  Sedimentar  do  Iguatu.  A  unidade

formacional  é representada pelo Grupo Rio do Peixe com poços de profundidade até 100

metros.

Os depósitos aluvionares são representados por sedimentos areno-argilosos recentes,

que ocorrem margeando as calhas do principal rio do estado, rio Jaguaribe, e riachos que

drenam a região, e apresentam, em geral, uma boa alternativa como manancial, tendo uma

importância  relativa  alta  do  ponto  de  vista  hidrogeológico,  principalmente  em  regiões

semiáridas com predomínio de rochas cristalinas.
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Normalmente,  a  alta  permeabilidade  dos  termos  arenosos  compensa  as  pequenas

espessuras, produzindo vazões significativas.

As rochas cristalinas ocupam pequena porção ao sul do município e representam o que

é  denominado  comumente  de  “aquífero  fissural”.  Como  basicamente  não  existe  uma

porosidade primária nesse tipo de rocha, a ocorrência da água subterrânea é condicionada por

uma  porosidade  secundária  representada  por  fraturas  e  fendas,  o  que  se  traduz  por

reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena extensão. Dentro deste contexto, em geral,

as vazões produzidas por poços são pequenas e a água, em função da falta de circulação e dos

efeitos do clima semiárido é, na maior parte das vezes, salinizada.

Essas condições atribuem um potencial hidrogeológico baixo para as rochas cristalinas

sem, no entanto, diminuir sua importância como alternativa de abastecimento em casos de

pequenas comunidades ou como reserva estratégica em períodos prolongados de estiagem.

2.1.5 Saneamento Básico

O SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de IGUATU-CE, foi

criado por força da Lei nº 070 de 19 de abril de 1962, na forma de Autarquia Municipal,

sendo  gerenciada  naquela  oportunidade  pela  extinta  FSESP,  hoje  Fundação  Nacional  de

Saúde  –  FUNASA.  Com  a  mudança  de  regime  da  FNS,  foi  rescindido  o  convênio  de

cooperação  técnica,  passando  o  sistema  a  receber  a  coordenação  direta  da  Prefeitura

Municipal  de  Iguatu.  Atualmente  atende  a  29.181  domicílios  com  água  tratada  (dados

referentes a maio de 2017, mapa de faturamento - SAAE) e 3.961 com serviços de coleta de

tratamento  de  esgoto  beneficiando  96.495  habitantes.  Tem  como  missão  promover  a

universalização  e  a  manutenção  dos  serviços  de  abastecimento  de  água  e  esgotamento

sanitário, comprometendo-se com a saúde pública, o bem estar social, a preservação do meio

ambiente e o desenvolvimento econômico do município.

De acordo com os dados da Autarquia, no município de Iguatu, as taxas de cobertura

urbana  de  abastecimento  de  água  e  esgotamento  sanitário  são  de  99,2%  e  1,8%,

respectivamente.  A  forma  de  abastecimento  de  água  mais  utilizada  é  a  rede  pública  de

distribuição,  que  atende  29.181  unidades  usuárias  através  de  ligações  domiciliares.  Em

seguida, tem-se a utilização de formas alternativas de consumo, como água de chuva, carros

pipas  e  chafarizes  (3.205  domicílios  particulares),  além  de  poços  ou  nascentes  (2.769

domicílios particulares).

Quanto às formas de esgotamento sanitário, predomina o uso de fossas rudimentares,

seguido pela utilização da rede pública de coleta e transporte de esgotos (3.961 domicílios).
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2.1.6 Sistema Existente

O sistema de abastecimento de água de Iguatu explora duas fontes como manancial: o

lençol subterrâneo, através de poços escavados na margem direita do rio Jaguaribe e o açude

Roberto Costa (Açude Trussu); ambos completam a oferta total do sistema de abastecimento

de água da cidade.

Dos  mananciais,  a  água  é  captada  através  de  estações  elevatórias  de  água  bruta

(EEAB),  constituídas  de  bombas  submersas  (poços)  e  conjuntos  motor-bomba  centrífuga

horizontal (açude), e conduzida, através de adutoras de água bruta (AAB), até a Estação de

Tratamento de Água – ETA. No total, são três AAB, duas constituídas de tubulação de ferro

fundido de 250 mm e uma executada em PVC reforçado em fibra de vidro de 400 mm. O

tratamento da água bruta ocorre através de dois sistemas independentes: a água proveniente

dos poços é submetida à aeração, seguida de filtração descendente (04 filtros); e a água do

açude Trussu é submetida à filtração ascendente (04 filtros). As águas filtradas sofrem, ainda,

desinfecção  por  cloro  (cloração),  que  ocorre  em um  reservatório  de  contato  (550  m3)  e

fluoretação.

Toda água tratada é armazenada em um reservatório apoiado (RAP), de 4.000 m3 de

capacidade, construído para garantir as variações de consumo e possibilitar o atendimento da

população nos horários de pico. Através de uma estação elevatória de água tratada (EEAT), a

água é recalcada do RAP e conduzida para um reservatório elevado (REL), com capacidade

de 130 m3, do qual parte a rede de distribuição existente. Esta possui diâmetros variando entre

50 a 400 mm, em PVC e ferro fundido.

2.1.7 Configuração do Sistema Existente

Atualmente a adutora de água bruta tem uma extensão de 19.500 m e diâmetro de 400

mm. O trecho da adutora de água bruta entre  o reservatório intermediário de 600 m³ e a

captação flutuante. A referida adutora apresenta diâmetro de 400 mm e uma vazão de 162,00

L/s. 
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Figura 01: demonstrativo do sistema de água na cidade de Iguatu

FONTE: CAGECE (adaptado pelo autor)
 LEGENDA:  a - manancial (açude Trussu);  b – Captação (tipo flutuante);  c – Adução (cerca de 20

km);  d - Reservatório de água bruta;  e - Estação de Tratamento (ETA Cocobó);  f - Reservatório de

Distribuição; g – rede de distribuição.

O quadro a seguir apresenta um resumo das principais características da adutora de

água bruta.

Quadro 01: características da adutora do Trussu

Características da Adutora
Extensão 19.500 m
Diâmetro 400 mm
Vazão 162,00 L/s
Velocidade 1,43 m/s
Coeficiente de rugosidade (Hazem-Willians) C = 140
Material PRFV – PN12
Perda de carga unitária 4,0 x 10-3 m/m
Perda de carga distribuída 80,32 m
Perda de carga localizada Desprezível
N.A. médio no reservatório 259,00 m
N.A. máximo na câmara de carga 228,80 m
Desnível geométrico -30,20 m
Altura manométrica 50,00 m

 FONTE: arquivo SAAE de Iguatu
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2.1.8 Manancial Hídrico

O  manancial  utilizado  no  sistema  é  o  Açude  Trussu  (Figura  02),  existente  na

localidade.  De  acordo  com  informações  da  Secretaria  de  Recursos  Hídricos  do  Ceará

(SRH/CE), a capacidade do açude é de 301.000.000 m³ e sua vazão exploração é de 1640 L/s.

Figura 02: Manancial Açude Trussu

  FONTE: SRH/CE

2.1.9 Detalhamento Captação Poços Tubulares

Essa  captação  representa  cerca  de  14%  (fonte:  SAAE)  da  água  distribuída  à

população,  fica  localizada  às  margens  do Rio  Jaguaribe,  após  a  ponte  Demócrito  Rocha,

sentido Iguatu-Icó.

No momento nove poços tubulares com profundidade média de 26 metros encravados

em  um  paleocanal  do  referido  rio  alimenta  o  reservatório  de  reunião  de  200m3.  Deste

reservatório,  a  água,  ainda  “bruta”,  é  bombeada  para  a  Estação  de  Tratamento  de  Água,

localizada no bairro Cocobó, distante 3 km.

Ao longo de sua história,  foram construídos  55 poços tubulares,  destes  apenas  09

encontra-se em condições economicamente viáveis de exploração. Convém mencionar acerca

dos poços que se encontram desativados, pois foram atacados naturalmente pelas seguintes

deteriorações:

 Corrosão dos filtros com consequente rompimento dos mesmos e o aterramento do

perímetro filtrante;
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 Colmatação pelos elementos de ferro dos filtros, pré-filtros e formação aquífera em

torno do poço.

Portanto, face ao quimismo da água (alto teor de óxidos e hidróxidos de ferro) caem

irreversivelmente, ao longo das manutenções e das operações, os níveis e as vazões dos poços

tubulares, inviabilizando seu uso.

O manancial  onde  se  encontram os  poços  apresenta-se  totalmente  colmatado  com

óxido de ferro e, consequentemente, com capacidade de produção de água bastante reduzida,

inviabilizando economicamente sua extração.

Figura 03: Poço Tubular

                                FONTE: autor

 2.1.10 Estação de Tratamento de Água – ETA Cocobó

Após passar pelos filtros o efluente é conduzido até o reservatório de água filtrada.

Deste,  a  água  é  recalcada  tanto  para  o reservatório  apoiado de  700 m³  como para  outro

reservatório construído, cuja capacidade é de 4.000 m³ o qual é utilizado para distribuição e

também para lavagem dos filtros.

O reservatório de reunião de 400 m³ é utilizado como tanque de contato.

A estação elevatória de água tratada apresenta um sistema que conta com 02 conjuntos

motor-bomba, sendo um de reserva, com potência unitária de 100 CV e altura manométrica

total de 23,33 m.c.a em início de plano e 29,00 m.c.a em final de plano.

A rede de distribuição existente opera integralmente sob ação gravitacional, partindo

do  reservatório  elevado  existente  (4.000,00  m3).  Este  assunto  será  mais  bem  detalhado

posteriormente.  Abaixo,  quadro  sintético  demonstra  o  tratamento  da  água proveniente  do

açude: 

Quadro 02: etapas tratamento da água provenientes do Açude Trussu

Filtração ascendente (filtros para águas de superfície)
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Quantidade Capacidade em M3 (cada) Composição
04 150 Pedras e areia (granulometria variada)

Sistema de tratamento
Captação-adução-filtração-fluoretação-cloração-adução-distribuição

FONTE: autor

Para tratar a água proveniente dos poços é utilizado sistema de aeração seguida de

filtração, beneficiando um volume de 170 m3/h. 

Abaixo,  quadro  sintético  demonstra  o  tratamento  da  água  proveniente  dos  poços

(quadro 03) e aeradores utilizados para desferrizar a água dos poços tubulares (figura 04).

Quadro 03: etapas tratamento da água proveniente dos poços tubulares

Filtração descendente

Quantidade Capacidade m3 (cada) Composição

04 100
Pedras, cascalho e areias
(granulometria variada)

Sistema de tratamento
Captação-adução-aeração-filtração-fluoretação-cloração-adução-distribuição

   FONTE: autor

Figura 04: imagem do sistema de aeração

                                            FONTE: autor

2.1.11 Rede de Distribuição de Água

Ao contrário  de outras  unidades  do sistema de  abastecimento  tais  como captação,

tratamento e reservação, a rede de distribuição de água constitui unidade descentralizada e

dispersa.  São  unidades  pouco  visíveis,  de  difícil  acesso  para  inspeção  e  manutenção

(Furusawa, 2011).

A rede de distribuição em estudo funciona com apenas uma zona de pressão. Destina-

se a conduzir a água, através de tubulações, para os diversos pontos de consumo da cidade. A

água atinge os domicílios, da sede de Iguatu, por meio de sistema de rede do tipo ramificada,

devidamente dimensionada de modo a manter uma pressão mínima em suas extremidades de

3,00 m.c.a.; seus diâmetros variam de 50 a 400 mm.
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Conforme dados do SAAE, a sede de Iguatu possui rede de distribuição de água com

extensão total de 135,20 km, sendo aproximadamente 86% deste total em tubulações de PVC

e ferro fundido e o restante em tubulações de cimento amianto e outros materiais. 

O quadro 04 demonstra-se extensão da rede de distribuição de água classificada por

tipo de material e diâmetro.

Quadro 04: demonstrativo da rede distribuição de água em Iguatu

Tubulação (mm) Ferro fundido Cimento amianto PVC
60 - - 5534
75 - - 10220
100 - - 9918
125 - - 3693
150 - - 8772
200 1058 - 1068
300 723 723 -

   FONTE: SAAE Iguatu (2017)

2.2 Entendendo as perdas: Balanço Hídrico

O Quadro 05 pode-se visualizar o balanço hídrico da International Water Association -

IWA, que propôs uma estruturação na forma de balanço hídrico, padronizando, de maneira

clara  e  objetiva,  os  vários  usos  da  água  (sua  entrada  e  sua  saída)  em  um  sistema  de

abastecimento e a identificação dos dois tipos de perda.

Quadro 05: demonstrativo do Balanço Hídrico pela IWA
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Consumos 
Autorizados 
Faturados

Consumos medidos faturados (inclui água exportada)
Á
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U

A
S

 
F

A
T

U
R

A
D

A
S

Consumos não medidos faturados (estimados)

Consumos 
Autorizados não
Faturados

Consumos medidos não faturados (usos próprios, 
caminhões-pipa)

Á
G

U
A

S
 N
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O

 F
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A
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A

S

Consumos não medidos não faturados (combate a 
incêndios, suprimento de água em áreas irregulares)

P
E

R
D

A
S

Perdas 
Aparentes 
(Comerciais)

Consumos não faturados (fraudes)
Falhas do sistema comercial
Submedição dos hidrômetros 

Perdas Reais 
(Físicas)

Vazamentos nas adutoras e redes de distribuição 
Vazamentos nos ramais prediais
Vazamentos e extravasamentos nos reservatórios setores 
e aquedutos 

    FONTE: IWA (2000)
Para  uma  melhor  compreensão  do  quadro  proposto,  há  a  necessidade  de  explicar

sucintamente cada item:

Volume total de entrada ou volume produzido (água entrada no sistema):  é o volume

anual onde entra toda a água tratada que faz parte do sistema de abastecimento de água.
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Consumo autorizado: é o consumo anual dos consumidores medido ou estimado bem como

outros consumos que foram autorizados.

Perdas de água: é a diferença entre o volume total de entrada e o volume total autorizado.

Podemos calcular perda de uma cidade inteira ou partes ou regiões da cidade.

Perda Real: é a também denominada como perda física. Corresponde ao volume anual de

perda de todos os tipos de vazamentos  em redes e ligações  (superficiais  ou subterrâneos)

pressurizadas, extravasamento em reservatórios até o ponto onde está instalado o medidor na

propriedade do usuário.

Perda aparente: é a chamada perda não física. Consistem nos volumes consumidos, mas não

contabilizados e não autorizados, decorrentes de fraudes do consumidor, falhas de cadastro,

ligações clandestinas, ou na imprecisão dos equipamentos dos sistemas de macromedição e

micromedição. Calculada pela formula: 

Lt= ΣLr + Σ LaLr + ΣLr + Σ La La

Sendo:

Lt = perda total de qualquer sistema de abastecimento de água;

Lr = soma da perda real;

La = soma da perda aparente.

Agua faturada: é o volume total da água medida ou estimada.

Agua não faturada: é a diferença entre a água toda de entrada e a água faturada.

Consumo autorizado não faturado: são as águas usadas nas descargas de redes de água e de

limpeza de reservatórios, bem como as águas usadas em incêndios. Geralmente é um numero

difícil de obter com precisão.

Consumo não faturado e não medido:  são as ligações de água clandestinas, hidrômetros

invertidos, hidrômetros travados, furto de água de hidrantes e corrupção dos leituristas. Estão

inclusas nas perdas aparentes.

Erros de medição: não são erros dos consumidores e sim dos hidrômetros que medem a água

que de modo geral possuem erros negativos e positivos, sendo no computo geral negativos,

isto é, prejudicam a concessionária  de água. O balanço de água é  feito  para  intervalo de

confiança de 95% de probabilidade.

O  Balanço  Hídrico,  de  acordo  com as  definições  apresentadas  pela  IWA,  é  uma

ferramenta de gestão que tem a finalidade de avaliar todos os fluxos da água. Ele uniformiza a

estrutura  básica  de  nível  mundial  dentro  do  sistema de  abastecimento  e  contextualiza  as

perdas no sistema, mostrando os conceitos envolvidos. 
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Consubstanciando  os  dados  mencionados  pela  IWA,  tem-se  Tsutiya  (2006),  que

apresenta e caracteriza de forma geral as perdas, conforme quadro a seguir:

Quadro 06: Características gerais das perdas no sistema de abastecimento de água

Item a considerar
Características Principais

Perdas Reais Perdas Aparentes
Tipos de Ocorrência mais

comum
Vazamento Erro de Medição

Custo associado ao volume de

água perdido

Custo da produção de água

tratada

Valor cobrado no varejo ao

consumidor

Efeitos no meio ambiente

Há desperdício de recursos

naturais;

Maiores impactos

ambientais devido à

necessidade de ampliação

da exploração dos

mananciais

Não é relevante

Efeito na saúde pública
Apresenta riscos de

contaminação
Não é relevante

Ponto de vista empresarial
Perda de produto

“industrializado”
Perda elevada na receita

Ponto de vista do consumidor

Imagem negativa da

operadora, associada ao

desperdício e ineficiência.

Não se apresenta a principio,

como uma preocupação

imediata.

Efeitos finais no consumidor

Repasse de custo à tarifa;

Desincentivo ao uso

racional.

Repasse de custos à tarifa;

Incitamento ao roubo e às

fraudes.
   FONTE: Tsutiya (2006), adaptado pelo autor.
2.2.1 Perdas Reais

Tsutiya  (2006)  define  perdas  reais  como  aquelas  decorrentes  de  vazamentos  nas

tubulações, que podem ser perdas visíveis e perdas não visíveis, ocorrem entre a captação de

água bruta e o cavalete do consumidor. Para reduzir as perdas reais, as operadoras atuam em

atividades voltadas à detecção de vazamentos não visíveis, agilidade e qualidade nos reparos e

no gerenciamento da infraestrutura.

As perdas físicas que ocorrem nas redes de distribuição, base do presente projeto, têm

como principais características apresentar índices elevados, em pontos dispersos, fazendo com

que as ações de combate sejam complexas e onerosas, caso não sejam realizadas com critérios

e  controles  técnicos  rigorosos.  Nesse  sentido,  é  necessário  que  operações  de  controle  de

perdas sejam precedidas por criteriosa análise técnica e econômica (ABES, 2013).
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Aprofundando a discussão, Lambert (2000), assegura que os vazamentos apresentam

diferentes características e classifica-os em:

 Visíveis:  possuem curta  duração  e  altas  vazões.  Afloram  para  a  superfície  e  são

facilmente detectáveis. Representam 45% dos vazamentos.

 Não visíveis: não afloram para a superfície. Possuem vazões moderadas cuja duração

depende da frequência da pesquisa de vazamento. Representam 30% dos vazamentos.

 Inerentes:  são os  vazamentos  não visíveis  e  não detectáveis  por  acústica.  Vazões

geralmente abaixo de 250 litros/ hora. Representam 25% dos vazamentos.

Na figura 05 tem-se configuração das características dos vazamentos, as ações para o

enfrentamento dos vazamentos como também os percentuais perdidos em cada tipo.

Figura 05: Características e ações nos vazamentos

Vazamentos
inerentes, não visíveis, baixa
vazão,  não  aflorantes,  não-
detectáveis  por  métodos
acústicos de pesquisa 

Vazamentos não-
visíveis, não  aflorantes,
detectáveis  por  métodos
acústicos de pesquisa

Vazamentos
visíveis,  aflorantes
ou  ocorrentes  nos
cavaletes

25%  dos  volumes  de  água
perdidos

30%  dos  volumes  de
água perdidos

45% dos volumes de
água perdidos

Ações Ações Ações

 Redução de Pressão
 Qualidade  dos  Materiais

de mão-de-obra.

 Redução de Pressão
 Pesquisa  de

Vazamentos 
 Redução  do  Tempo

de Reparo 
 Qualidades  dos

materiais 

 Redução  de
Pressão

 Pesquisa  de
Vazamento  (nem
sempre  o  local
do  vazamento
encontra-se  no



25

local  onde  o
mesmo aflora) 

 Redução  do
Tempo de Reparo

 Qualidades  dos
materiais  e  da
mão de obra 

 Controle do nível
dos Reservatórios

               FONTE: ABES (2013), adaptado pelo autor.

2.2.2 Perdas Aparentes

Os volumes perdidos nas perdas reais retratam os custos de produção e transporte da

água  tratada,  tais  como  os  custos  de  energia  elétrica,  produtos  químicos,  mão-de-obra,

infraestrutura, dentre outros.  No outro vértice, as perdas aparentes, retratam os custos pagos

pelo usuário, tendo em vista que reflete na política tarifária de cada companhia. No entanto,

para o usuário, as perdas são um componente importante nas tarifas por ele pagas, pois as

companhias geralmente incorporam essas perdas na sua composição de preços (TSUTIYA,

2005). Este autor fornece em sua obra um retrato perfeito das causas e as magnitudes das

perdas em comento, que auxiliam as operadoras no gerenciamento da diminuição das perdas,

conforme representado no esquema do quadro 07:

Quadro 07: origem e magnitude das perdas aparentes

PERDAS APARENTES

ORIGEM MAGNITUDE

 Ligações clandestinas/irregulares

 Ligações não hidrometradas

 Hidrômetros parados/embaçados

 Hidrômetros com submedição

 Ligações inativas reabertas

 Erros de leitura

 Número de economias errado

Podem ser significativas, dependendo de:

 Procedimentos cadastrais e de 

faturamento;

 Manutenção preventiva;

 Adequação de hidrômetros;

 Monitoramento do sistema
  FONTE: Tsutiya (2005), adaptado pelo autor.

Por meio de algumas ações específicas é possível atacar o índice de perdas aparentes,

buscando chegar até um nível econômico admissível, das quais se destacam:
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 Melhoria do cadastro comercial e dos meios de apuração de consumo, buscando novas

tecnologias  de  monitoramento,  mas  também  melhorando  o  processo  de

dimensionamento do parque de hidrômetros (ABES, 2013);

 Gerenciamento  da  micromedição,  buscando  acompanhar  com  maior  eficiência  a

situação do parque de hidrômetros,  a  fim de aumentar  a  agilidade  na substituição

daqueles  que  apresentem erros  de  medição,  tanto  de  forma  preventiva,  quanto  de

forma corretiva (Tsutiya, 2006);

 Combate às fraudes e ligações clandestinas, por meio do monitoramento constante das

variações  de  consumo  dos  clientes,  identificando  potenciais  irregularidades  e

buscando inspecionar com maior agilidade e regularizar os problemas constatados;

 Gerenciamento da macromedição, por meio do controle constante da pressão na rede,

buscando garantir uma maior uniformidade na distribuição de água.

Com relação às etapas para a implantação de controle de perdas focadas nas perdas

aparentes (quadro 08) tem-se o básico (etapa I) dessa tarefa que trata do cadastro comercial

confiável  e seguro,  100% de hidrometração,  tornar a população consciente  com relação a

fraudes, fazendo com que a mesma se alie à concessionária, denunciando os casos. A etapa

seguinte, a operadora informatiza seu cadastro comercial,  gerencia a hidrometria e junto à

prefeitura  e  outros  órgãos,  busca  ações  para  regularizar  as  favelas  e  os  loteamentos

irregulares.  A  etapa  desejada  (etapa  III)  contempla  informatização  moderna,  uso  da

telemetria, regularização de favelas e loteamentos.

Quadro 08: Etapas para implantação de controle de perdas aparentes

Redução de perdas aparentes

Mínimo (etapa I) Razoável (etapa II) Desejável (etapa III)
Cadastro  comercial

confiável;

Hidrometração  integral

(100%) das ligações;

Conscientização  da

população  para  a  questão

das fraudes.

Cadastro  comercial

informatizado;

Gestão  da  hidrometria,  com

troca  periódica  dos

hidrômetros;

Combate efetiva às fraudes;

Ações junto a Prefeitura e ao

Ministério  Público  para  a

regularização  de  favelas  e

loteamento irregulares.

Cadastro  comercial

informatizado e integrado ao

GIS;

Telemetria  de  grandes

consumidores;

Programa  otimizado  de

substituição de hidrômetros;

Intensificação do combate às

fraudes;

Regularização  de  ligações
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em favelas.

      Fonte: ABES (2016), adaptado pelo autor. 

Pode-se inferir que à medida que diminui as perdas comerciais, aumenta a receita das

operadoras, com isso, há a possibilidade de postergar investimentos necessários para atender

ao  aumento  da  demanda  decorrente  do  crescimento  populacional  (com  o  aumento  da

eficiência na produção e distribuição de água, a mesma quantidade produzida atende mais

pessoas) e as operadoras podem avançar nas etapas enumeradas. Outro ponto positivo refere-

se  ao  ganho de  imagem da  operadora,  que  passa  a  ser  lembrada  pela  sociedade  por  sua

eficiência em preservação dos recursos naturais (ABES, 2015).

2.3 Gestão da Micromedição

O Atlas Brasil Panorama Nacional (2010), produzido pela Agência Nacional de Águas

– ANA,  esclarece  que  os  sistemas  de  abastecimento  de  água  no Brasil,  apresentam uma

grande diversidade referentes a ações de controle operacional que redundem na diminuição

das perdas. Para atingir esse objetivo considerou-se como ação estratégica mais imediata a

implantação  ou ampliação  de  hidrometração  e,  para  tal,  inclui-se  no  presente  projeto  um

termo de referencia que contempla aquisição adequada de hidrômetros.

A micromedição pode ser considerada como um ponto chave no controle de perdas

aparentes. Além dos benefícios técnicos ressaltam-se os econômico-financeiros e sociais. 

No grupo que causa redução da receita, enquadram-se erros de micromedição, erros de

estimativa  de  consumos  faturáveis  (ligações  sem  hidrômetros),  consumos  clandestinos  e

consumos ignorados relativos a ligações não cadastradas.

2.3.1 Hidrômetros

De acordo com a Portaria 246, de 17 de outubro de 2000, do Inmetro, que recomenda

a troca periódica dos hidrômetros, em intervalos não superiores a 5 anos, com o passar do

tempo o hidrômetro sofre desgaste e seu funcionamento fica comprometido. Isso faz com que

o desperdício de água e vazamentos não seja percebido pelo usuário do serviço e impede a

detecção preventiva de vazamentos na rede, dificultando o combate às perdas.

Figura 06: entendendo o hidrômetro
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                                Fonte: SAAE de Iguatu (2017)
Na figura acima se visualiza a parte frontal de um hidrômetro, onde a numeração em

números  pretos  indica  o  volume  de  água  acumulado  em M3,  e  em números  e  ponteiros

vermelhos, indicam o volume em litros. O indicador de movimento apresenta duas funções

básicas:  confirmação  de  pequenos  vazamentos  e  sensor  no  processo  de  calibração  em

laboratório com leitor ótico.

Muitos erros de medição são provocados por problemas nos medidores parados, com a

cúpula riscada,  embaçada ou opaca (o que induz a erros de leitura)  e hidrômetros  com o

tempo de instalação acima do recomendado, além das fraudes, que acarreta submedições. 

2.4 Características das Perdas 

Após todo esse detalhamento,  pode-se montar um esquema elucidativo (quadro 09)

sobre as perdas em estudo:

Quadro 09: Características principais de perdas reais e perdas aparentes

Itens

Características principais

Perdas reais Perdas aparentes 

Tipo  de  ocorrência  mais
comum

Vazamento Erro de medição

Custos associados aos
volumes de água perdidos

Custo de produção Tarifa
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Efeitos no meio ambiente

Desperdício do recurso
hídrico;

necessidade de ampliações de
mananciais

—

Efeitos na saúde pública Risco de contaminação —

Empresarial Perda do produto Perda de receita

Consumidor
Imagem negativa (ineficiência

e desperdício)
—

Efeitos no consumidor
Repasse para tarifa;

desincentivo ao uso racional

Repasse na tarifa;
incitamento a roubos e

fraudes

FONTE: ABES (2016), adaptado pelo autor.

3 Proposta de Intervenção

3.1  Identificação  do  Problema:  breve  diagnóstico  sobre  as  perdas  no  sistema  de

abastecimento de água de Iguatu

Figura 07: evolução das perdas no SAAE de Iguatu

2016

2014

2012

34.00% 36.00% 38.00% 40.00% 42.00% 44.00% 46.00%

38.38%

38.75%

45.35%

Perdas SAAE de Iguatu.
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FONTE: elaborado pelo autor de acordo com dados do SNIS (2012-2016)

As perdas sempre foram um dos pontos frágeis do sistema de abastecimento de agua

em Iguatu, os dados de perdas (conforme figura 07) no município, mostram a fragilidade da

gestão  no  setor,  ao  mesmo  tempo  em  que  traz  grandes  desafios.  Em  2012  as  perdas

representavam  45,35%  no  sistema  de  distribuição.  Em  cada  10  litros  de  água  tratada

distribuída à população iguatuense, pelos dados coletados no SNIS, significa que 4,54 litros

eram perdidos por fatores diversos. Um dado significativo tendo em vista um bem tão vital

para a sobrevivência do planeta. Considerando que nesse período era disponibilizado a cidade

650 m3/h (segundo dados fornecidos pela autarquia do município), conclui-se que 295,10 m3/h

eram,  por  razões  diversas,  extraviados  e,  portanto,  não  chegava  às  residências  dos

consumidores.

As  perdas  acarretam,  inclusive,  deficiências  técnicas  e  econômicas  no  órgão

dificultando a ampliação do sistema, apresentando um baixo índice de receita, refletindo nos

salários dos servidores.

As perdas de água nos sistemas de distribuição existente na cidade de Iguatu é um

tema merecedor de destaque. Apesar dos indicadores de perdas serem ruins há muito tempo, a

escassez  e  o  desperdício  de  água  está  dando  luz  ao  tema,  o  que  é  muito  importante  se

realmente quisermos dispor de mais água num futuro próximo. Os resultados apresentados

mostram-se profícuos. O gráfico da figura 07 aborda o crescimento das perdas nos anos de

2012  a  2016,  mostrando  que  com  a  implantação  do  programa  de  redução  de  perdas  o

resultado foi de aproximadamente 07 (sete) pontos percentuais.

3.2 Justificativa

Segundo  Tsutiya  (2005),  a  redução  de  perdas  será,  num  futuro  próximo,

indubitavelmente,  uma realidade, visto que as concessionárias têm feito se representar nos

encontros técnicos realizados no Brasil, assumindo a condição de conhecedor das técnicas e

da  importância  de  se  implantar  um  programa  de  redução  para  alcançar  as  vantagens

financeiras e ambientais dessa iniciativa, caminho percorrido com êxito por várias empresas

públicas, a exemplo do SAAE de Iguatu.

O  presente  projeto  trata  de  temas  ligados  à  operação  e  manutenção  de  redes  de

distribuição  de água,  onde se colocam as perdas e a  luta  para combatê-las;  os  resultados

almejados - baixos índices de perdas e o seu respectivo controle - apontariam para a boa

operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água, em sintonia com a adequada

prestação de serviços aos usuários do sistema.
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A implementação das ações de combate às perdas reais geralmente priorizam aquelas que

proporcionam resultados em curto prazo (GOMES, 2012):

 Agilização  no  reparo  dos  vazamentos  visíveis,  aperfeiçoando  as  rotinas  de

procedimentos  e  fluxo  de  informações  entre  o  atendimento  ao  público  e  a

programação de manutenção do campo, ou seja, do setor de operação e manutenção; 

 Intensificação do controle ativo de vazamentos (cadastros), aumentando os trabalhos/

atividades de pesquisa de vazamentos não visíveis e rapidamente reparando as fugas

encontradas nas adutoras de água bruta e tratada e nas redes de distribuição (evitando

o retrabalho) – após a identificação da existência de um vazamento, o tempo gasto

para a efetiva localização,  deslocamento até o evento e seu estancamento é ponto

fulcral  do  gerenciamento  das  perdas  físicas  no  sistema.  Além  da  agilidade  dos

serviços, convém assegurar que o reparo seja realizado adequadamente, para que o

vazamento não reincida horas ou dias subsequente;

 Implantação ou melhoria do controle operacional dos níveis dos reservatórios, com o

objetivo de impedir o extravasamento de água;

 Redução da pressão, onde for possível, a valores inferiores ao estabelecido em norma

(10  m.c.a,  segundo  ABNT  12.218/1994)  nos  pontos  críticos,  suscetíveis  a

rompimentos.

3.3 Objetivos

3.3.1 Geral 

 Reduzir as perdas de água no abastecimento da cidade de Iguatu – CE.

3.3.2 Específicos:

 Incrementar disponibilidade de água, com medidas de controle;

 Reduzir de perdas reais e aparentes;

 Servir como suporte operacional para as autarquias seria a diminuição dos custos de

produção  por  meio  da  contenção  do  consumo  de  energia,  de  produtos  químicos,

material hidráulico e outros, utilizando as instalações existentes para a ampliação da

oferta, sem expansão do sistema produtor. 
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3.4 Resultados e Impactos Esperados

As ações  do projeto de perdas  do SAAE de Iguatu propiciam tanto  análises  mais

profundas do sistema, como rápidas tomadas de decisões, permitindo a antecipação das ações

técnicas corretivas antes mesmo da comunicação de problemas pelos usuários, aumentando a

qualidade  e  a  agilidade  dos  serviços,  refletindo  na  satisfação  dos  usuários  do  sistema

(BASSETTO, 2010).

Pela importância da questão redução e controle das perdas nas operadoras dos sistemas

de água,  ela deve compor um item  sine qua non na gestão das empresas,  sejam grandes,

médias ou pequenas, públicas ou privadas, sempre buscando a eficientização.

As perdas que possuem maior grau de dificuldade de controle são as que ocorrem na

rede  de  distribuição,  decorrentes  de  vazamentos  nas  tubulações,  nos  ramais  prediais  e

descargas,  dentre  outros.  Tais  perdas  podem  ser  altas,  demandando  ações  corretivas

complexas, onerosas e de retorno duvidoso, se não forem realizadas com critérios e controles

técnicos rígidos (SILVA et al., 2004).

Conforme mencionado anteriormente, a medição, fiscalização, controle e diminuição

das perdas de água durante o abastecimento público são fundamentais  para que haja uma

efetivação  do  direito  à  água,  promovendo  uma  diminuição  das  desigualdades  sociais  e

aumento da qualidade de vida dos usuários,  os quais utilizarão água de boa qualidade de

forma contínua e eficiente.

Ainda de acordo com os estudos realizados, a abordagem econômica para cada tipo de

perda é diferente: sobre as perdas físicas recaem os custos de produção e distribuição da água,

e sobre as perdas aparentes, os custos de venda da água, acrescidos dos eventuais custos da

coleta de esgotos.

Dentre  os  impactos  esperados  na  implantação  da  redução  e  controle  de  perdas,

tomando como base a implantação desse controle no SAAE de Iguatu, pode-se destacar a

possibilidade de reduzir índices de 45% para 38% em curto prazo e até 35%, médio prazo.

Outro impacto seria a redução de custos da prestação do serviço e da operação e manutenção

do sistema, com consequente melhoria na eficiência, conforme sublinha o gráfico (quadro 10)

esquematizado a seguir.

Quadro 10: sustentabilidade do programa de redução e controle de perdas no SAAE de Iguatu

RESULTADOS                                                                  2012 – 2016

Eficiência do Sistema de Distribuição 54,65% - 61,17%
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Índice de Perdas de Distribuição - IPD 45,35% – 38,83%

Índice de Perdas de Faturamento - IPF 37,30% – 29,90%

Volume de Água Economizado 2 milhões m3

      FONTE: elaboração própria, de acordo com dados do SNIS (2012-2016)

Diante do exposto, sugerem-se planos de ação, que podem ser enfrentados de forma

concomitante ou individual, embora pressuponha caráter constante:

3.4.1 Plano de Ação com Foco na Redução das Perdas Reais

Conforme mencionado, as perdas físicas ou reais são decorrentes de vazamentos em

redes e ramais e ocorrem em virtude do envelhecimento e fadiga dos materiais, por problemas

na qualidade ou por falhas na sua instalação. O extravasamento em reservatórios também é

considerado  um  tipo  de  perda  física.  O  combate  a  perdas  físicas,  portanto,  inclui

gerenciamento de pressões, controle ativo de vazamentos não visíveis, agilidade e qualidade

nos reparos de vazamentos e melhoria de infraestrutura, com troca de ramais e trechos com

maior incidência de vazamentos. No esboço (figura 08) tem-se esquematicamente estrutura

das aplicações no SAAE relacionadas à redução das perdas reais.

Figura 08: Principais vertentes da redução das perdas reais aplicadas no SAAE de Iguatu

FONTE: elaboração própria

PERDAS REAIS

Qualidade e Agilidade na 
Operação e Manutenção

Controle e Monitoramento de 
Vazamentos

Gerenciamento da 
Infraestrutura Operacional
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3.4.1.1 Qualidade e Rapidez na Operação e Manutenção

Considerando que o sistema de distribuição sofre contínuas e sucessivas mudanças ao

longo do tempo, há a necessidade de um acompanhamento preciso e contínuo de controle da

rede, sendo necessária a criação de um plano de manutenção, abrangendo o levantamento de

um  histórico  do  comportamento  dos  equipamentos  do  sistema,  bem  como  de  pontos

considerados críticos na manutenção desse sistema, que envolve não somente equipamentos e

procedimentos,  mas  também  o  gerenciamento  pela  qualidade  da  operação  dos  referidos

sistemas como forma de evitá-las para, em um segundo momento, deflagrar algumas ações:

I – Determinar que a equipe seja ágil, capacitada e descomplicada na execução das

ordens de serviços recebidas;

II  -  Aperfeiçoar  as  rotinas  de  procedimentos  e  fluxo  de  informações  entre  o

atendimento ao público e a programação e execução de manutenção do campo, a entrega das

tarefas direcionadas para o encanador e o operador adequados;

III - Adquirir ferramentas e equipamentos para cada tipo de equipe, como também uso

de equipamentos de proteção individual;

IV – Adquirir meios de transporte adequado para cada tipo de atividade desenvolvida

em campo.

3.4.1.2 Controle e Monitoramento de Vazamentos

O monitoramento de vazamentos é imprescindível para que haja a identificação da

vazão  e  a  informação  sobre  a  quantidade  vazada,  permitindo  que  os  técnicos  envolvidos

atuem  de  forma  correta  e  precisa.  A  recuperação  do  vazamento  está  ligada  a  rapidez  e

precisão com que essa ocorrência é informada, a estrutura interna da equipe de manutenção e

as condições do local do vazamento. A obtenção, o gerenciamento de informações confiáveis

e seu respectivo  controle  valorizam o potencial  de seus  benefícios.  Diante do exposto,  o

controle contínuo e a recuperação de vazamentos proporcionam melhorias no desempenho

econômico da autarquia, o que resulta em desempenho gerencial e operacional adequado para

o uso racional de água e, consequentemente, de energia elétrica e insumos químicos. Como

ações efetivas, sugere-se:

I - Levantar setores onde ocorre maior número de vazamentos e reincidência;

II - Marcar na planta de cadastro de redes os setores mais vulneráveis a vazamentos e

rompimentos;
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III – Substituir tubulação de cimento amianto (se for o caso) tendo em vista que esse

tipo  de  tubulação  ao  longo  dos  anos  rompe-se  com facilidade,  impedindo  o  aumento  de

pressões nos trechos em que há essa tubulação;

IV – Combater vazamentos em hidrômetros;

V – Lacrar hidrômetros em todas as ligações de água. Nenhuma ligação nova de água

poderá ser executada sem hidrômetro, sem a caixa de proteção de hidrômetro padrão SAAE e

lacrá-lo devidamente;

VI – Padronizar todas as ligações novas de água.

Cabe salientar que “lacrar um hidrômetro” significa evitar que sejam aplicadas fraudes

junto ao relógio medidor, prática conhecida que tem o objetivo de reduzir os valores da conta

mensal,  lesando  as  operadoras  de  saneamento.  O  lacre,  portanto,  garante  que  somente  a

operadora  e  técnicos  autorizados  tenham  acesso  ao  hidrômetro,  que,  enquanto  lacrado,

assegura-se a sua inviolabilidade.

Padronizar uma ligação de água apresenta como vantagens a facilidade na detecção de

vazamentos e o conserto destes, a realização de manutenção e leituras sem a necessidade de

adentrar ao imóvel e proteção contra intempéries e vandalismos.

3.4.1.3 Gerenciamento da Infraestrutura Operacional

Os  sistemas  de  abastecimento  de  água,  por  sua  complexidade  e  características  próprias,

embutem  um  determinado  grau  de  perda  da  produção.  Aliada  a  esse  cenário,  uma

infraestrutura  antiga,  propicia  um  processo  acelerado  de  deterioração,  o  que  tem  como

consequência  maiores  problemas  de  manutenção,  elevando  os  índices  de  perdas  de  água

especialmente por conta dos efeitos resultantes do descuido nas atividades de conservação.

Este tópico objetiva a renovação de estrutura que integre as questões de perdas, garantia do

abastecimento, qualidade da água e energia, cujas ações seguem:

I  -  Adequação  das  unidades  consumidoras  de  energia  com o objetivo  de melhorar  o  seu

funcionamento e de redução de custos de energia;

II - Adequação das unidades consumidoras de insumos químicos com o objetivo de

melhorar o seu funcionamento, atender a portaria de potabilidade de água e de reduzir custos

com a aquisição desses insumos;

III  –  Reformar  e  ampliar  a  sede funcional  da  autarquia  para  melhor  acomodar  os

setores e proporcionar uma melhor qualidade e agilidade no atendimento ao público.
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3.4.2 Plano de Ação com Foco na Redução das Perdas Aparentes

Essas perdas são relacionadas às ligações clandestinas e/ou irregulares,  fraudes nos

hidrômetros,  erros  de  micromedição  e  macromedição,  erro  cadastral  (desatualização  do

cadastro, ligações inativas, ligação não cadastrada), erro de leitura, dentre outros aspectos.

Para uma avaliação exata das perdas aparentes, conhecer o comportamento do sistema

é fundamental. Coelho (2009) afirma que o conhecimento do comportamento do sistema por

meio  de  medição,  especialmente  da  micromedição,  requer  estudos  sobre  metodologias  e

procedimentos para avaliação e confiabilidade dos hidrômetros.

O esquema da figura 09 elucida-se as práticas para a redução das perdas aparentes em

comento:

Figura 09: Principais vertentes da redução das perdas aparentes aplicadas no SAAE de Iguatu

    FONTE: elaboração própria

3.4.2.1 Gestão da Micromedição

I - Ampliação do índice de cobertura de ligações hidrometradas (incluindo lacre) para

um índice previsto de 100% com o objetivo de reduzir os níveis de desperdício e medir o

consumo real;

PERDAS APARENTES

Gestão da 
Micromedição

Gestão de 
Consumidores

Gestão de Fraudes e 
Ligações 

Clandestinas

Gestão de Pessoas
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II - Implantação de um programa permanente de manutenção, com base nos critérios

de  substituição  de  hidrômetros  parados,  quebrados,  embaçados.  Determinar  tempo  de

substituição desses hidrômetros para superior a 5 anos; 

III – Implantação de leitura e entrega de contas de agua simultâneos.

3.4.2.2 Gestão de Consumidores

I - Atualização do cadastro comercial existente adequando aos parâmetros adotados na

Autarquia (setor, rota, quadra, tarifa, categorias.);

II– Criação de equipe para efetuar cortes no fornecimento de água, como uma das

formas de reduzir o índice de inadimplência.

3.4.2.3 Gestão de Fraudes e Ligações Clandestinas

I - Revisar os imóveis com suspeitas de fraudes e aqueles com corte no fornecimento

num período superior a três meses com indícios de religação à revelia;

II – Eliminar, notificar e multar os imóveis com ligações clandestinas;

III – Incentivar a denuncia sobre as suspeitas de fraudes.

3.4.2.4 Gestão de Pessoas

Segundo Chiavenato (2000) para uma empresa ser bem sucedida deve-se pensar em

toda sua estrutura organizacional.  Para isso acontecer  o capital  humano é de fundamental

importância. Um  grande  desafio  para  a  área  de  gestão,  abordar  as  pessoas  como  seres

humanos, e não como um simples recurso organizacional.

A gestão de pessoas é um dos entraves da administração pública devido à dificuldade

de estabelecer sistemas de reconhecimento por mérito em virtude da influência política e da

característica de tratamento baseado na isonomia. Trata-se de um tema de grande relevância

dentro da área de saneamento uma vez que os serviços prestados de água e esgoto podem ter

uma tratativa diferenciada por estabelecer processos de produção tangíveis e mensuráveis em

metas de curto e longo prazo.

Dentre as metas nesse quesito, cita-se:

I – Capacitar servidores e treinar a exaustão os coordenadores de setor;

II - Reuniões mensais dos funcionários com as coordenações setoriais;

III – Divulgar nas rádios e outras mídias da cidade a importância do plano de combate

às perdas.
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O  estímulo  dos  servidores  na  busca  por  melhores  resultados  e  desempenho  nas

atividades-ações  programadas  é  realizado  através  de  práticas  voltadas  para  o sucesso  nos

resultados: estímulo ao envolvimento e participação dos servidores em reuniões, integração

dos servidores, capacitação profissional,  implantação de uma gestão de segurança e saúde

ocupacional e atividades que visem melhoria do bem-estar e qualidade de vida.

4 Ações de Intervenção

Com a implantação do plano de combate as perdas, o resultado mostrou impacto na

receita e melhoria operacional, motivando a equipe. O plano sofreu alterações ao longo de sua

implantação e vários ajustes foram necessários, porém sem alterar sua conjuntura. Destarte,

no período de 2012 a 2016, foram criadas equipes de enfrentamento, do corte à investigação

de  possíveis  ligações  clandestinas,  percorrendo  ainda  vazamentos  e  religações  além  de

equipes devidamente preparadas para outros tipos de serviços.

Figura 10: demonstrativo efeito plano controle de perdas no faturamento (em R$)
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 Fonte: elaboração própria de acordo com dados do SAAE

Todas  as  metas  obtiveram  um  resultado  significativo,  que  pode  ser  demonstrado

(figura 10) no faturamento do período de  fev./2012 a  fev./2016 como forma de explanar o

quanto é imprescindível à persistência nas ações. Para balizar a fundamentação dos resultados

alcançados, a situação demonstrada na figura 11, evidencia o VD –  volume distribuído no

período, que em 2012 contava com 21.642 ligações de água e em 2016, somava-se 27.028

ligações.  Tem-se  uma clara  demonstração  que  o número  de ligações  aumentou,  porém o

volume de agua distribuído à população houve um aumento menor, gradativamente com a

demanda.

Figura 11: representação do volume distribuído de 2012 em comparação a 2016 (m3/mês)
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                         FONTE: elaboração própria

Há, portanto, um caminho promissor a ser percorrido pelas autarquias brasileiras de

saneamento  para  elevar  sua  eficiência  operacional  e  financeira.  Note-se,  entretanto,  que

soluções para o problema das perdas demandam planejamento, conhecimento e persistência

das ações; resultados rápidos podem ser obtidos, mas o verdadeiro equacionamento é de longo

prazo.

5 Atores Envolvidos

Para a implementação e consequente execução do presente projeto poderá ter como

parceiros/empreendedores instituições a seguir elencadas:

5.1 A nível Federal:

 Ministério da Saúde, através da FUNASA;

 Ministério das Cidades, através da Secretária Nacional de Saneamento

Ambiental;

 Ministério  do  Meio  Ambiente,  através  da  Secretária  Nacional  de

Recursos Hídricos e/ou Agência Nacional de Águas (ANA);

 Ministério da Integração Nacional.

5.2 A nível estadual:

 Governo  do  Estado  do  Ceará,  através  da  Secretaria  das  Cidades,

Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e SOHIDRA.

5.3 A nível municipal:
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 Prefeitura Municipal, através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto

(SAAE).

5.4 A nível técnico:

 Os  técnicos  envolvidos,  sejam  coordenadores  ou  operadores,  no

programa  de  redução  e  controle  de  perdas,  devem  ter  o  pleno

conhecimento  dos  sistemas  que  operam  ou  capacitados  para  tal

proposito.  Importante  ressaltar  que  os  servidores  designados  sejam

efetivos da operadora, a fim de garantir a continuidade das ações no

enfrentamento das perdas.

5.5 Outros agentes envolvidos:

 É fundamental envolver as comunidades na definição, implementação e

monitoramento  das  soluções  para  as  dificuldades  identificadas  na

diminuição das perdas de água. As associações comunitárias, quando

bem instruídas,  se envolvem e incentivam o cumprimento das metas

(pagamento,  uso  racional,  proibição  de  novas  ligações  irregulares,

denuncia de fraudes e irregularidades). O exemplo do exposto citam-se

os bairros considerados periféricos e de baixa renda em Iguatu: João

Paulo II, Vila Neuma e Chapadinha.

 Ministério  Público:  instituição  fulcral  no  programa  de  controle  de

perdas  e  pode  prejudicar  todo  processo  quando  excluídas  na

implantação do programa. 

A responsabilidade dos governos federal e estadual na implantação de programas de

redução e posterior controle de perdas seria a liberação de recursos mediante apresentação de

projetos como também a capacitação de todos os envolvidos no processo.

6 Viabilidade Técnica, Econômica e Financeira

A baixa capacidade das autarquias de se financiar está relacionada às formas como o

Governo Federal e Estadual disponibilizam recursos para o setor de saneamento, notadamente
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à redução de perdas de água, e às condições técnico-econômico-financeiras ainda precárias

das concessionarias, que, por sua vez, se justificam em função da baixa eficiência operacional,

de  manutenção  e  de  gestão.  Em suma,  os  altos  custos  das  autarquias  para  se  manterem

somado à baixa capacidade de geração de receitas resultam na  incapacidade de obter recursos

financeiros,  que  seriam destinados  ao  seu plano de  investimentos  e,  também,  a  ações  de

melhoria operacional, como programas de redução e controle de perdas de água.

As  ações  de  combate  às  perdas  de  água  nos  sistemas  de  abastecimento  são,

atualmente, medidas imprescindíveis e inadiáveis para garantir a sustentação econômica da

grande maioria das concessionarias de saneamento existentes no Brasil. Qualquer conjunto de

ações a executar em um sistema de saneamento, visando melhorar sua eficiência em termos de

redução das perdas de água,  necessita  de um estudo técnico,  ambiental  e econômico para

verificar sua viabilidade. 

Torna-se necessário um estudo de viabilidade econômica com o intuito de demonstrar

que os custos de investimentos (levando em consideração operação e posterior manutenção do

sistema implantado),  aplicados  para  melhorar  o  funcionamento  e  a  eficiência  do sistema,

geram benefícios que poderão garantir a sustentabilidade econômica da sua exploração.

Os recursos investidos no programa de redução de perdas do SAAE de Iguatu foram

oriundos da própria receita do órgão, que investiu em capacitação de servidores, aquisição de

equipamentos, como hidrômetros, motos e carros. Em síntese, pode-se afirmar que o SAAE se

autofinanciou com algumas ações estruturantes e medidas de alcance imediato e de baixo

custo.

7 Riscos e dificuldades

Atualmente, a busca pela redução das perdas de água pelas operadoras de saneamento

está  em  foco  devido  às  previsões  de  escassez  de  água  no  futuro  e  a  necessidade  de

sustentabilidade  dessas  companhias.  São muitas  as  tentativas  e  alternativas  para reduzir  e

controlar essas perdas, como a troca de tubulações antigas de ferro e cimento amianto por

tubulações de PVC, trabalhos de caça vazamentos, substituição de hidrômetros, combate a

ligações irregulares e fraudes. 

Apesar das recentes mudanças ocorridas no setor e os esforços que culminaram em

alguns bons resultados de combate às perdas, o Brasil ainda se mantém em um nível abaixo

do esperado em vista dos investimentos realizados e da competência técnica existente.  Há
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muito que avançar ainda para a obtenção de índices de perdas que possam ser considerados

razoáveis e aceitáveis. 

Diante desse cenário, muitos são os riscos e as dificuldades enfrentadas pelos técnicos

e gestores que buscam a implantação de programas para a redução e o controle das perdas em

seus sistemas de abastecimento. 

As  operadoras  buscam  superar  as  dificuldades  usuais  e  novos  patamares  de

desempenho operacional, à altura da crise, de maneira a não comprometer drasticamente o seu

desempenho econômico-financeiro e a qualidade dos serviços prestados. 

O estudo “Perdas de água: entraves ao saneamento básico e riscos de agravamento a

escassez hídrica no Brasil” relata que as perdas de água representam um dos maiores desafios

e dificuldades para a expansão das redes de distribuição de água no país. A perda financeira

com a água produzida e não faturada  faz com que o setor do saneamento perca recursos

financeiros fundamentais também para a expansão do esgotamento sanitário no país. 

Com relação ao projeto de intervenção em desenvolvimento não houve dificuldades na

obtenção de informações na operadora de saneamento da cidade de Iguatu, o acesso a dados e

planilhas foi irrestrito, facilitando a tessitura do referido projeto. Tendo em vista que o projeto

de  intervenção  servirá  de  modelo  norteador  para  diversas  operadoras  de  saneamento  que

apresentem características idênticas às do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto da

cidade de Iguatu – CE, as dificuldades maiores enumeram-se abaixo:

  Limitados recursos financeiros para implementação;

  Escasso pessoal capacitado;

  Desinteresse  do  setor  de  recursos  humanos  somado  ao  desconhecimento  dos

técnicos e gestores;

  Aquisição  de  equipamentos  e  tecnologias  utilizados  na  detecção  e  redução  das

perdas nos sistemas de abastecimento.

As operadoras,  através de seus técnicos e gestores,  têm que entender que as ações

propostas  pelo  projeto  de  intervenção  aumentam  a  disponibilidade  de  água  garantindo  o

abastecimento da população e reduzindo custos de investimentos com manutenção, operação

e ampliações do sistema. E, como já frisado anteriormente, resulta na melhoria da eficiência

operacional do sistema.

8 Formação de parcerias para o enfrentamento na redução das perdas de água

É  salutar  que  os  estados  e  municípios  devam  buscar  parcerias  e  encontrar

oportunidades que não esgotem a sua capacidade de alavancar investimentos, especialmente
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no segmento de controle de perdas, que se encontra em situação crítica e carente de recursos e

parceiros.

O acesso ao financiamento, às parcerias e às vias de captação de recursos constituem

uma questão crítica para o setor de perdas.  A disponibilidade de recursos nos últimos anos

não foi suficiente  para o setor,  tendo em vista que muitas operadoras de saneamento não

conseguem  ter  acesso  a  esses  recursos.  Esse  quadro  é  causado  pelas  dificuldades  de

operacionalização e  por critérios  de elegibilidade  que muitas  vezes  barram as pequenas e

médias operadoras com exigências  difíceis  de serem atendidas.  Some-se a esse cenário,  a

insuficiente capacitação técnica para a realização de projetos que têm como objeto o controle

e redução de perdas de água.

Imperativo  salientar  as  chamadas  PPPs  –  Parcerias  Público-Privadas  que  estão

possibilitando que empresas privadas façam investimentos no setor junto com as empresas de

saneamento públicas.  Tem sido utilizada  em grandes segmentos do sistema de água,  com

pouca inserção no tema específico de redução e controle de perdas. Outro modelo de parceria

trata-se da PPP – Parceria Público-público, onde duas ou mais empresas públicas cooperam

entre si para implantação de um programa de redução de perdas de água, por exemplo. 

No caso do SAAE de Iguatu, para a implantação do controle de perdas os recursos

utilizados foram das próprias receitas da autarquia, o que pode ser encarado como um grande

incentivo para o inicio do controle de perdas.

9 Cronograma

O marco inicial do controle de perdas, conforme demonstrado na figura 12, estima-se

o  ano  de  2018,  a  partir  deste  ano  vislumbra-se  uma  redução  de  2% ao  ano  nas  perdas

referentes ao sistema de distribuição,  onde se enquadram as ações de curto prazo (2018 –

2020).  

Figura 12: metas para mitigação do índice de perdas no sistema de distribuição

Ano Meta do IPD (%)

De 2018 a 2020 Diminuição de 2% ao ano

Do ano 4 até atingir um percentual de
28%

Diminuição de 3% ao ano

             FONTE: elaboração própria
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Esmiúça-se o bom exemplo do tema de diminuição das perdas aplicado no SAAE de

Iguatu  uma  medida  considerada  de  grande  impacto  na  redução  das  perdas  aparentes:

hidrometração. A figura 13 demonstra uma estratégia para vencer esse desafio, tendo como

âmago a efetiva universalização de instalação e substituição de hidrômetros e a manutenção,

ao longo do tempo, do índice almejado.

Figura 13: cronograma metas macro e micromedição
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FONTE: elaboração própria

Os quadros 11 e 12 pode-se visualizar cronogramas dos planos de ação para a gestão

operacional enfocando a redução de perdas na cidade de Iguatu, através do SAAE, de acordo

com os dois eixos: perda física e perda aparente. Focou-se na ação programada e as atividades

inerentes a cada eixo. 

Quadro 11: cronograma do plano de ações com foco na redução de perdas aparentes 

Tipo Ação Atividade Cronograma
2018 2019 2020 2021

P
er

d
as

 A
p

ar
en

te
s

G
es

tã
o 

da
 m

ic
ro

m
ed
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ão Substituição de hidrômetro parados, 

embasados, quebrados.
   

Ampliação do índice de hidrometração 
(100%)

   

Implantação de leitura e entrega 
simultânea

  X X

G
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 f
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ud

e 
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s Análise do consumo de agua das ligações    

Verificar imóveis com suspeitas de 
fraudes

   

Verificar ligações com corte no 
fornecimento

   

Notificar e multar imóveis com ligações 
clandestinas

   

Incentivar a denuncia    
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Gestão de
consumo

Atualização cadastral    

Reduzir inadimplência    

Gestão de
pessoal

Capacitar servidores    

Reuniões setoriais    

Divulgar para a sociedade o plano    

  FONTE: elaboração própria

Quadro 12: cronograma do plano de ações com foco na redução de perdas físicas

Tipo Ação Atividades Cronograma
2018 2019 2020 2021
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 e

 r
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o Aperfeiçoar rotinas de procedimento    

Fluxo de informações entre o setor de 
atendimento ao publico e o setor de operação e
manutenção

   

Aquisição de equipamento    

Meios de transportes adequados    

Melhoria na qualidade da execução dos 
vazamentos

   

C
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m
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or

ia Pesquisa e detecção de vazamento    

Substituição da tubulação cimento amianto 5% 70% 15% 10%
Levantamento de setores com maior incidência
de vazamentos e reincidência

   

Redução do índice de retrabalho nos consertos 
de vazamentos

   

Redução do tempo efetivo de reparo    

  FONTE: elaboração própria

9.1 Custo

O presente  projeto enfatiza  que a  abordagem econômica  de cada  tipo de perda se

diferem, tendo em vista que as perdas reais recaem sobre os custos de produção e distribuição

da água, enquanto as perdas aparentes retratam os custos de venda da água, acrescidos dos

custos da coleta de esgotos.

Tendo como base o investimento do SAAE de Iguatu no controle das perdas, o custo

para aquisição de geofone eletrônico, indispensável para a detecção de vazamentos, estima-se

em R$ 11.500,00 e o custo para aquisição de hidrômetros, considerando aquisição de 5.000

unidades por ano, estima-se em R$ 220.000,00 investidos anualmente, conforme demonstrado

na figura 14. 



46

Figura 14: Investimento no controle de perdas
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    FONTE: elaboração própria, de acordo com dados fornecidos pelo SAAE de Iguatu.

10 Gestão, Acompanhamento e Avaliação

Por gestão de perdas entenda-se como sendo o conjunto de estratégias que visam ao

controle e/ou acompanhamento das perdas e dos resultados alcançados. De maneira ampla a

gestão possibilita o melhor acompanhamento dos planos de ação e das metas programadas que

devem ser empreendidos, para a análise, interpretação de resultados, elaboração de planos de

mitigação  de  perdas,  e  a  consequente  avaliação  de  resultados.  Convém citar  que,  muitas

vezes, um programa de prevenção de perdas bem planejado e com acompanhamento técnico

capacitado conduz a diminuição das ocorrências, ou então, à limitação da extensão de suas

consequências a um nível aceitável e gerenciável. 

O acompanhamento consiste em um instrumento de controle utilizado ao longo de um

período predeterminado para a observação seletiva das atividades/operações executadas e a

serem executadas de modo a contribuir para que a gestão das perdas seja conduzida dentro das

metas programadas, com acompanhamento, controle e avaliação dos resultados. 
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11 Termo de Referência

O presente Termo de Referência apresenta as especificações das atividades e serviços

a serem desenvolvidos para subsidiar a elaboração do TCC de redução e controle de perdas

em  sistemas  de  abastecimento  de  água,  podendo  ser  necessários  estudos  e  projetos

complementares  em  função  das  peculiaridades  de  cada  sistema,  procurando  atender  as

necessidades de uma cidade de 100.000 habitantes, como é o caso da cidade de Iguatu, no

Estado do Ceará.

Desenvolver  ações  de  modernização  técnica  com  o  objetivo  de  melhorar  o

atendimento aos seus clientes e fortalecer-se para a ampliação de seu mercado e melhorar sua

capacidade  de  investimento  através  de  crescentes  resultados  operacionais  aplicados  com

redução e controle das perdas tem-se o objetivo fundamental.

Tendo  em vista  que  o  trabalho  foi  desenvolvido  enfocando  as  perdas  na  rede  de

distribuição,  considerou-se  elaborar  dois  termos  de  referência,  sendo  um voltado  para  as

perdas reais e o outro para as perdas aparentes.

Os termos propostos se justificam, em razão da avaliação das perdas de água e da

formulação de possíveis medidas mitigadoras de controle para o SAAE de Iguatu, bem como

melhorar  a  eficiência  do  sistema  de  abastecimento  de  água  na  cidade,  nos  aspectos

econômico, quantitativo, qualitativo e de relacionamento com o cliente.

11.1 Termo de referência com enfoque nas perdas reais

É  salutar  que  o  conhecimento  de  técnicas,  equipamentos  e  metodologias  para  o

controle e o gerenciamento das perdas em sistemas de abastecimento de água tem assumido

um  papel  importante  no  setor  de  saneamento,  diante  do  cenário  atual  de  conservação

ambiental, desenvolvimento sustentável e sustentabilidade das operadoras responsáveis pelos

seus  respectivos  sistemas.  É  conveniente  que  os  gestores  e  técnicos  conheçam  bem  os

equipamentos que serão utilizados visto que envolvem recursos financeiros e humanos, com a

finalidade de adequação à sua realidade e planejamento.

Para uma eficiente localização de vazamentos deve-se usar o seguinte equipamento:

geofone eletrônico. Segundo Gomes (2007) trata-se de um equipamento de alta sensibilidade,

dotado de um sensor que capta o som produzido pelo vazamento. Além disso, detecta ruídos

de vazamento na sua faixa de operação que se situa entre 100 e 2.700 Hz. As partes básicas

desse aparelho são: amplificador, sensor ou transdutor e fones de ouvido.
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A técnica para a utilização do geofonamento consiste em percorrer o caminhamento (a

cada  1,5  metros  aproximadamente)  da  tubulação  de  água  com  o  geofone,  observando

variações sonoras próximas à posição do vazamento. O local onde o ruído apresentar maior

intensidade é o ponto acima do qual se encontra o vazamento não visível.

11.1.1 Objeto

Aquisição de dois geofones eletrônicos para pesquisa de vazamento, a serem utilizados

pelo Setor de Perdas do SAAE de Iguatu. 

11.1.2 Especificações Técnicas do Objeto

Geofone eletrônico portátil, composto por amplificador principal (com cinta ou correia

para sustentação do amplificador e transporte pelo operador), dotado de filtros selecionáveis,

com faixa de frequência mínima entre 100 e 1.200 Hz, amplificação igual ou maior que 59 dB

+/- 3dB, display analógico ou digital indicando a intensidade do ruído, o nível das baterias e

luz de fundo com chave de liga/desliga; sensor do tipo piezoelétrico com cabo de no mínimo

1,25  metros  de  comprimento  e  com  ajuste  de  altura;  uma  base  para  acoplamento  em

superfícies sem calçamento,  um fone de ouvido tipo concha estéreo (impedância 8 ohm e

cobertura total  do pavilhão auricular)  e uma haste de contato .  O equipamento deverá ser

alimentado por bateria interna recarregável (deverá ser fornecido o carregador) ou por pilhas

recarregáveis  (no máximo 6 unidades  x 1,5 V,  devendo ser  fornecido um jogo de pilhas

juntamente  com o equipamento),  proporcionando uma autonomia  mínima de 50 horas  de

trabalho.  O  acionamento  do  sensor  (Mute  Switch)  poderá  ser  através  de  chave  gatilho

integrado ao cabo do conjunto do sensor, e que permita o acionamento e o movimento com

apenas uma mão, ou o acionamento poderá ser integrado ao amplificador central. O Sensor

piezoelétrico deverá ter sensibilidade de 0,7 V/g (400 Hz), ou melhor, com suporte em tripé.

O conjunto amplificador, fone e sensor deverá ter peso máximo de 2.100 g. O equipamento

deverá contar com maleta em alumínio ou outro material resistente com proteção interna para

guarda e transporte do geofone eletrônico, manual em português e garantia mínima de 1 ano. 

11.1.3 Entrega Técnica

O Fornecedor deverá realizar a entrega técnica dos equipamentos, com carga horária

mínima de 4 horas,  demonstrando a operação do equipamento e suas funcionalidades  aos

servidores do SAAE que farão uso dos equipamentos.

11.1.4 Justificativa
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Desenvolver  ações  de  modernização  técnica  com  o  objetivo  de  melhorar  o

atendimento aos seus clientes e fortalecer-se para a ampliação de seu mercado e melhorar sua

capacidade  de  investimento  através  de  crescentes  resultados  operacionais  aplicados  com

redução e controle das perdas.  

Para conhecimento dos interessados, que o (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de

Iguatu  -  Ceará),  por  meio  do  (Setor  de  Licitações),  sediado  na  (Rua  Engenheiro  Wilton

Corrêia  Lima,  772,  Prado  –  CEP:  63.502-108  -  Iguatu  –  CE),  realizará  licitação,  na

modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, nos termos da

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Lei

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº

8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Termo:

Órgão(s) Gerenciador(es): Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

Critério de Julgamento: Menor Preço 

Modalidade: Pregão Eletrônico.

Referência de Tempo Para todas as referências de tempo será considerado o horário

de Brasília-DF. 

Local: Portal da Bolsa de Licitações e Leilão – www.bll.org.br

11.1.5 Dotação Orçamentária

As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

sob  a  rubrica  nº.:  1501.17.512.0016.2.064 -  (Operação  do  Sistema  de  Água  e  Esgoto)  e

1501.17.512.0016.1.091 – (Ampliação reforma e Aparelhamento do Sistema de Abastecimento de

água)  e  3.3.90.39.00  –  (Outros  serviços  de  terceiros  pessoa  Jurídica)  e  4.4.90.52.00  –  (material

permanente), com recursos próprios e/ou transferidos do SAAE, consignados no orçamento referente

ao exercício financeiro de 2018.

11.1.6 Base Legal

Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Complementar nº 123, de 14 de

dezembro de 2006; Decretos Estaduais nº 28.089, de 10 de janeiro de 2006, nº 27.624, de 22

de novembro 2004 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com

suas alterações e do disposto no presente termo e seus anexos.
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11.1.7 Entrega, local e critérios de entrega e aceitação do objeto

11.1.8 O prazo de entrega dos bens é de 30 (TRINTA) dias corridos, contados a partir da

emissão da ordem de compra, em remessa parcelada, no seguinte endereço Rua Engº. Wilton

Correia Lima, 772 - Prado – CEP: 63.502-108 - IGUATU-CE.

11.1.9  Os  bens  serão  recebidos  provisoriamente  no  prazo  de  05  (cinco)  dias,  pelo(a)

responsável pelo  acompanhamento  e  fiscalização  do  contrato,  para  efeito  de  posterior

verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência

e na proposta. 

11.1.10 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos

no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo

da aplicação das penalidades.

11.1.11 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do

recebimento  provisório,  após  a  verificação  da  qualidade  e  quantidade  do  material  e

consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

11.1.12 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo

no dia do esgotamento do prazo.

11.1.13 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

11.1.8 Obrigações da Contratante

11.1.8.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

11.1.8.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos

provisoriamente  com  as  especificações  constantes  do  Edital  e  da  proposta,  para  fins  de

aceitação e recebimento definitivo;

11.1.8.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

11.1.8.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,  através de

comissão/servidor especialmente designado;
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11.1.8.5  Efetuar  o  pagamento  à  Contratada  no  valor  correspondente  ao  fornecimento  do

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

11.1.8.6  A  Administração  não  responderá  por  quaisquer  compromissos  assumidos  pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato,

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.1.9 Obrigações da Contratada

11.1.9.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e

sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa

e perfeita execução do objeto e, ainda:

11.1.9.1.1 Efetuar a entrega do objeto conforme especificações, prazo e local constantes no

Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

11.1.9.1.2 O objeto deve estar acompanhado dos levantamentos, diagnósticos e projetos em

meio físico e digital;

11.1.9.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto,  de acordo com os

artigos 12, 13 e17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

11.1.9.3 Substituir,  reparar ou corrigir,  às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de

Referência, o objeto com avarias ou defeitos ou omissões;

11.1.9.4 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede

a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a

devida comprovação;

11.1.9.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.1.9.6 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

11.1.10 Alteração subjetiva e subcontratação

11.1.10.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa

jurídica,  desde  que  sejam  observados  pela  nova  pessoa  jurídica  todos  os  requisitos  de
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habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do

contrato;  não haja prejuízo  à execução do objeto pactuado e haja  a anuência  expressa da

Administração à continuidade do contrato.

11.1.11 Acompanhamento e fiscalização

11.1.11.1 Nos termos do art.  67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou

defeitos observados.

11.1.11.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de

imperfeições  técnicas  ou  vícios  redibitórios,  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o

art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.1.11.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente

para as providências cabíveis.

11.1.12 Pagamento

11.1.12.1 O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega da nota

fiscal ou nota fiscal fatura.

11.1.12.2 Caso venha ocorrer a necessidade de providências  complementares  por parte  da

contratada, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da

data em que estas forem cumpridas.

11.1.13 Reajuste e Alterações

11.1.13.1 O preço contratado é fixo e irreajustável.

11.1.13.2 Eventuais  alterações  contratuais  reger-se-ão pela  disciplina  do art.  65 da Lei  nº

8.666, de 1993.
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11.1.13.3 A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do

valor inicial atualizado do contrato.

11.1.13.4 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

11.1.14 Sanções

11.1.14.1  As  sanções  e  penalidades  que  poderão  ser  aplicadas  à  Licitante/Contratada,

garantida a prévia defesa, são as previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores,  neste Pregão e no

Contrato.

11.1.14.2 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº

10.520, de 2002, a Contratada que:

11.1.14.2.1  Inexecutar  total  ou  parcialmente  qualquer  das  obrigações  assumidas  em

decorrência da contratação;

11.1.14.2.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.1.14.2.3 Fraudar na execução do contrato;

11.1.14.2.4 Comportar-se de modo inidôneo;

11.1.14.2.5 Cometer fraude fiscal;

11.1.14.2.6 Não mantiver a proposta.

11.1.14.3  Penalidades  que  poderão  ser  cominadas,  individual  ou  cumulativamente,  às

licitantes são:

I – Advertência, que será aplicada:

a) no  caso  de  descumprimento  parcial  das  obrigações  e  responsabilidades  assumidas

contratualmente, por culpa exclusiva da Contratada;

b) nas  ocorrências  que  possam acarretar  transtornos  ao  desenvolvimento  dos  serviços  do

SAAE, a seu critério, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
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II - Multa, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou

judicialmente, correspondente a:

a) 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia útil de atraso na entrega, cuja aplicação será

sobre  o valor  total  do Contrato,  até  o  limite  de 20% (vinte  por  cento)  do valor  total  do

Contrato;

b) 10% (dez  por  cento)  no  caso  da  Contratada  não  entregar  os  produtos,  desatender  às

condições  estipuladas  ou pedir  a  rescisão do Contrato,  calculada  sobre o total  ou a  parte

inadimplente.

III – Suspensão, de acordo com o art. 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002: a licitante

e/ou Contratada, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, ficará impedida de

licitar e contratar com o SAAE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, na hipótese de:

a) recusar-se a retirar  ou a receber  a  Autorização de Fornecimento  ou Empenho,  quando

enviado por e-mail dentro do prazo de validade da proposta;

b) deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria

os requisitos de habilitação;

c) apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou

demonstrado  em  procedimento  administrativo,  mesmo  que  posterior  ao  encerramento  do

certame;

d) retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante, registrada em ata;

e) não manter a proposta após a adjudicação;

f) desistir de lance verbal realizado na fase de competição;

g) comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata;

h) cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;

i) fraudar a execução do Contrato;

j) descumprir as obrigações decorrentes do Contrato;

k) ser considerada tecnicamente incapaz de fornecer o objeto do Contrato.

IV – Declaração  de inidoneidade  para  licitar  e  contratar  com a  Administração  Pública,

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante

a própria autoridade que aplicou a penalidade, por prazo não superior a 5 (cinco) anos (nas

mesmas hipóteses previstas para suspensão, sempre que julgar a necessidade de aplicação de

penalidade mais grave).

11.1.14.4 As sanções de advertência,  de suspensão temporária do direito  de participar  em

licitação e de contratar com o SAAE e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar

com a Administração Pública poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de multa.
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11.1.14.5 Na  aplicação  das  penalidades  previstas  neste  termo  e  no  Edital,  o  SAAE

considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da

licitante  ou  Contratada,  graduando-as  e  podendo  deixar  de  aplicá-las,  se  admitidas  as

justificativas da licitante ou Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei nº

8.666/93.

11.1.14.6 O  SAAE  observará  a  boa-fé  da  Contratada  e  as  circunstâncias  atenuantes  e

agravantes em que a infração foi praticada. Assim, a Administração poderá deixar de aplicar a

penalidade ou mesmo substituí-la por sanção mais branda, desde que a irregularidade seja

corrigida no prazo fixado e não tenha causado prejuízo ao SAAE ou a terceiros.

11.1.14.7 As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da Contratada e, quando a

empresa for declarada inidônea, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

(CEIS).

11.1.14.8 Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência

contratual.

11.1.14.9 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à Contratada.

11.1.14.10 Se o valor a ser pago à Contratada não for suficiente para cobrir o valor da multa,

fica essa obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da

comunicação oficial.

11.1.14.11 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada

ao SAAE, esse será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

11.1.15 Estimativa de Custos

Quadro de quantitativos, especificações mínimas e valores unitários máximos.

Item Especificação do Equipamento Unid. Quant.
Preço Unit.

Máximo (R$)

Preço Total

(R$)

01

Geofone eletrônico, conforme

especificações técnicas 11.1.2 do

presente termo de referência.

Un 02 11.240,00 22.480,00

11.1.16 Disposições Finais

11.1.16.1 As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do

termo de referência, deverão ser dirigidas ao Setor de Materiais, Transporte e Patrimônio,

através do e-mail: licitacao@saae.iguatu.ce.gov.br.
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11.1.16.2 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente

Pregão ficarão disponíveis para todos os interessados, no Setor de Materiais, Transporte e

Patrimônio na Sede Administrativa do SAAE.

11.1.16.3  É  facultado  ao  Pregoeiro  ou  à  Autoridade  Superior,  em  qualquer  fase  desta

licitação,  promover  diligência  destinada  a  esclarecer  ou  complementar  a  instrução  do

processo.

11.1.16.4  As  normas  disciplinadoras  da  licitação  serão  sempre  interpretadas  em favor  da

ampliação  da  disputa  entre  os  participantes,  desde  que  não comprometam o  interesse  da

Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

11.1.16.5 O SAAE poderá revogar o Pregão por razões de interesse público decorrente de fato

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulá-

lo  por  ilegalidade,  de  ofício  ou  por  provocação  de  terceiros,  mediante  parecer  escrito  e

devidamente fundamentado.

11.1.16.6 Os órgãos ou entidades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as

esferas  de  governo  deverão  informar  e  manter  atualizados,  para  fins  de  publicidade,  no

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), de caráter público, instituído

no âmbito do Poder Executivo Federal, os dados relativos às sanções por eles aplicadas, nos

termos do disposto nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

11.2 Termo de Referência com enfoque nas perdas aparentes

Manter uma micromedição eficiente é importante não apenas pelo aspecto técnico que

permite quantificar o volume de água tratado, distribuído e faturado auxiliando o controle das

perdas, mas também para promover uma cobrança justa junto ao usuário.

Aprofundando  a  discussão,  pode-se  afirmar  que  na  micromedição  é  possível  a

realização de um gerenciamento e acompanhamento efetivo e eficaz no sistema, por meio de

informações extraídas de relatórios gerenciais, melhorando o desempenho e a confiabilidade

e, fornecimento de informações para determinação dos índices de perdas de água.

O segundo termo de  referência  traz  como objeto  a  aquisição  de  hidrômetros,  que

impulsionou  os  resultados  na  redução  das  perdas  no  SAAE  de  Iguatu  e  o  aumento

significativo na receita.

11.2.1 Objeto

O objeto  do  presente  termo  de  referência  é  a  aquisição  de  hidrômetros  do  tipo

velocimétrico,  para  atender  as  necessidades  do Serviço  Autônomo de  Água e  Esgoto  de
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Iguatu  – CE,  conforme condições,  quantidades  e  exigências  estabelecidas  neste  termo de

referência.

11.2.2 Especificações Técnicas do Objeto (descrição)

Hidrômetros velocimétrico, vazão 1,5m3/h x DN ¾”, para saneamento. Medidor de

água do tipo hidrômetro, classe metrológica B, relojoaria 45º, vazão nominal ou permanente

de  1,5  m3/h  x  DN  ¾”,  velocimétrico,  multijato,  transmissão  magnética,  leitura  direta,

funcionamento  reversível,  cúpula  em  policarbonato  transparente.  Esse  medidor  ao  ser

instalado na horizontal, com inclinação do eixo da turbina de até 30º para esquerda ou direita,

deve manter a sua classe metrológica. Sem conexões.

Quantidade: 10.000 unidades.

11.2.3 Justificativa

A aquisição de hidrômetros justifica-se na necessidade desse bem para continuidade

dos serviços prestados pelo SAAE, no que tange à medição do consumo de água fornecida aos

usuários, tanto nas novas ligações de água como na substituição dos hidrômetros desgastados

ou danificados pela sua utilização contínua. 

11.2.4 Fundamentação Legal

A modalidade escolhida será PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR

PREÇO, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de

maio  de  2005,  da  Lei  Complementar  n°  123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  aplicando-se,

subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste

termo de referência e posterior Edital. 

Órgão(s) Gerenciador(es): Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

Critério de Julgamento: Menor Preço 

Modalidade: Pregão Eletrônico.

Referência de Tempo Para todas as referências de tempo será considerado o horário

de Brasília-DF. 

Local: Portal da Bolsa de Licitações e Leilão – www.bll.org.br
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11.2.5 Estimativa de Custos

Quadro de quantitativos, especificações mínimas e valores unitários máximos:

Item Especificação do Equipamento Unid. Quant. Preço Unit.

Máximo (R$)

Preço Total

(R$)

01

Hidrômetros  velocimétrico,  vazão
1,5m3/h  x  DN  ¾”,  para
saneamento.  Medidor  de  água  do
tipo hidrômetro, classe metrológica
B, relojoaria 45º, vazão nominal ou
permanente de 1,5 m3/h x DN ¾”,
velocimétrico,  do  tipo  multijato,
transmissão  magnética,  leitura
direta,  funcionamento  reversível,
cúpula  em  policarbonato
transparente.  Esse  medidor  ao  ser
instalado  na  horizontal,  com
inclinação do eixo da turbina de até
30º para esquerda ou direita,  deve
manter  a  sua  classe  metrológica.
Sem conexões.

Un 10.000

 

44,00

 

440.000,00

11.2.6 Prazo, local e condições de entrega do objeto

11.2.6.1 O prazo de entrega dos bens é de 30 (TRINTA) dias corridos, contados a partir da

emissão da ordem de compra, em remessa parcelada, no seguinte endereço Rua Engº. Wilton

Correia Lima, 772 - Prado – CEP: 63.502-108 - IGUATU-CE.

11.2.6.2  Os  bens  serão  recebidos  provisoriamente  no  prazo  de  05  (cinco)  dias,  pelo(a)

responsável pelo  acompanhamento  e  fiscalização  do  contrato,  para  efeito  de  posterior

verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência

e na proposta. 

11.2.6.3 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos

no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo

da aplicação das penalidades.

11.2.6.4 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do

recebimento  provisório,  após  a  verificação  da  qualidade  e  quantidade  do  material  e

consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
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11.2.6.5 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo

no dia do esgotamento do prazo.

11.2.6.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

11.2.7 Obrigação do SAAE de Iguatu (contratante)

11.2.7.1 São obrigações da Contratante:

11.2.7.1.2 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

11.2.7.1.3 verificar  minuciosamente,  no prazo fixado,  a  conformidade dos  bens  recebidos

provisoriamente  com  as  especificações  constantes  do  Edital  e  da  proposta,  para  fins  de

aceitação e recebimento definitivo;

11.2.7.1.4 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

11.2.7.1.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de

comissão/servidor especialmente designado;

11.2.7.1.6 efetuar  o pagamento  à  Contratada no valor  correspondente ao fornecimento  do

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

11.2.7.2  A  Administração  não  responderá  por  quaisquer  compromissos  assumidos  pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato,

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.2.8 Obrigações da Contratada

11.2.8.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e

sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa

e perfeita execução do objeto e, ainda:

11.2.8.1.2 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo

e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual

constarão  as  indicações  referentes  a:  marca,  fabricante,  modelo,  procedência  e  prazo  de

garantia;
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11.2.8.1.3 O objeto  deve estar  acompanhado do manual  do usuário,  com uma  versão em

português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

11.2.8.1.4 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os

artigos 12, 13 e17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

11.2.8.1.5 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de

Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

11.2.8.1.6  comunicar  à  Contratante,  no  prazo  máximo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas  que

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,

com a devida comprovação;

11.2.8.1.7  manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.2.8.1.8 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

11.2.9 Controle da Execução (Acompanhamento e Fiscalização)

11.2.9.1 Nos termos  do art.  67 Lei  nº  8.666,  de 1993,  será designado representante  para

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou

defeitos observados.

11.2.9.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de

imperfeições  técnicas  ou  vícios  redibitórios,  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o

art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2.9.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente

para as providências cabíveis.

11.2.10 Pagamento

11.2.10.1 O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega da nota

fiscal ou nota fiscal fatura.
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11.2.10.2 Caso venha ocorrer a necessidade de providências  complementares  por parte  da

contratada, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da

data em que estas forem cumpridas.

11.2.11 Reajuste e Alterações

11.2.11.1 O preço contratado é fixo e irreajustável.

11.2.11.3 Eventuais  alterações  contratuais  reger-se-ão pela  disciplina  do art.  65 da Lei  nº

8.666, de 1993.

11.2.11.4 A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do

valor inicial atualizado do contrato.

11.2.11.5 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

11.2.12 Subcontratação

11.2.12.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11.2.13 Alteração Subjetiva

11.2.13.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa

jurídica,  desde  que  sejam  observados  pela  nova  pessoa  jurídica  todos  os  requisitos  de

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do

contrato;  não haja prejuízo  à execução do objeto pactuado e haja  a anuência  expressa da

Administração à continuidade do contrato.

11.2.14 Sanções Administrativas

11.2.14.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº

10.520, de 2002, a Contratada que:

11.2.14.1.2  inexecutar  total  ou  parcialmente  qualquer  das  obrigações  assumidas  em

decorrência da contratação;

11.2.14.1.3 ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.2.14.1.4 fraudar na execução do contrato;

11.2.14.1.5 comportar-se de modo inidôneo;

11.2.14.1.6 cometer fraude fiscal;
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11.2.14.1.7 não mantiver a proposta.

11.2.14.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

11.2.14.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos

significativos para a Contratante;

11.2.14.2.2 multa moratória de 05 % (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o

valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

11.2.14.2.3 multa compensatória de 05% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no

caso de inexecução total do objeto;

11.2.14.2.4 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

11.2.14.2.5 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de

até dois anos;

11.2.14.2.6  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  o  Município  com  o  consequente

descredenciamento no cadastro pelo prazo de até cinco anos;

11.2.14.2.7 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto  perdurarem os  motivos  determinantes  da  punição  ou até  que  seja  promovida  a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre

que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

11.2.14.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993,

a Contratada que:

11.2.14.3.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;

11.2.14.3.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.2.14.3.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude

de atos ilícitos praticados.

11.2.14.4  A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
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11.2.14.5  A  autoridade  competente,  na  aplicação  das  sanções,  levará  em  consideração  a

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A melhor solução de redução é sempre a mais simples desde que possua todos os

requisitos necessários para o controle, já que simplicidade está relacionada à confiabilidade, e

a um mais rápido sucesso na implantação de um sistema de redução-controle. Reduzir perdas

sem considerar práticas de gestão tem se demonstrado improficiente, pois não se consegue dar

sustentabilidade às metas de redução e controle.

Uma  vez  implantadas  as  soluções  para  o  abastecimento  e  redução  de  perdas,  é

necessária  a  implementação  de programas  de apoio,  monitoramento  e  manutenção  com o

objetivo  de  dar  continuidade  aos  avanços  conseguidos.  Em particular,  é  indispensável  o

fortalecimento das organizações locais e o empoderamento dos residentes destas áreas, para

que  sejam  os  mesmos  integrantes  da  comunidade  os  que  incentivem  a  conservação  das

melhoras atingidas.

O controle de perdas no SAAE de Iguatu pode contribuir para o fortalecimento das

ações  dos municípios  no campo do saneamento,  principalmente  naqueles  de médio porte,

como é o nosso caso. Mostrar que essa implantação é uma atividade que se iniciou de forma

paulatina e que comparada a grandes companhias de saneamento ainda engatinha e mostram

seus primeiros  resultados para programar uma ação de proporção maior  e mais agressiva,

como macromedição,  válvulas  redutoras  de  pressão  (VRP)  e  automação  de  seus  diversos

equipamentos. 

Conclui-se  que  fundamentos  de  gestão  devem  ser  incorporados  no  dia  a  dia  das

autarquias  de  saneamento,  com ênfase no controle  de perdas,  através  das  quais  melhores

serviços serão prestados ao usuário do sistema de água das cidades brasileiras.

Mais importante que o retorno financeiro obtido com a diminuição das perdas, é o

aliviamento destas, que além de aumentar a oferta de água à população, sem a necessidade de

ampliar ou implantar novas instalações e danos ao meio ambiente, abreviam as (re)incidências

de rompimentos ou vazamentos de água e dos impactos ambientais por estas geradas.
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