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RESUMO 

 

O município de Salvador/ BA possui um índice de perdas na distribuição de 

53,07 %, existe a necessidade de conhecer as perdas do sistema e 

desenvolver estratégias de combate. Além desse fator, Salvador enfrenta 

desde meados de 2016 uma redução de água disponível em suas barragens, a 

forma mais eficiente e rápida de combater os efeitos da “escassez hídrica” é 

através da redução das perdas do Sistema de Distribuição. O objetivo do 

projeto é elaborar um diagnóstico de perdas do sistema de abastecimento de 

água do município de Salvador/ BA. A pesquisa amparou-se em referência 

bibliográfica sobre perdas no sistema de distribuição e escassez hídrica, além 

disso, foram realizadas entrevistas e pesquisa de campo. Através do 

diagnóstico é possível tipificar e quantificar as perdas existentes no sistema, 

além de verificar as medidas a serem tomadas visando a redução de perdas de 

água e adequando as propostas com as necessidades da concessionária e do 

município de Salvador/ BA. 

 

 

Palavras chaves: Barragens; Índice; Escassez; Diagnostico; Medidas; 

Redução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMÉN 

 

El Municipio de Salvador/BA, posee un índice del 53,07% en el índice de 

pérdidas en la distribución, hay la necesidad de conocer las pérdidas del 

sistema y desarrollar estrategias de combate. Además de este hecho, Salvador 

viene sufriendo, desde la mitad del 2016, de una reducción de agua disponible 

en sus acueductos.  El modo más eficiente y rápido de combatir los efectos de 

la “escasez hídrica” es a través de la reducción de pérdidas del Sistema de 

Distribución. El objeto de este proyecto es la elaboración de un diagnóstico de 

pérdidas del sistema de abastecimiento de água del Distrito de Salvador/BA. La 

investigación está amparada en la referencia bibliográfica sobre pérdidas en el 

sistema de distribución y escasez hídrica, además de eso fueron realizadas 

entrevistas e investigaciones en las áreas de interés. A través del diagnóstico 

es posible cuantificar y decir cuáles son los tipos de pérdidas existentes en el 

sistema y buscar soluciones para reducir las pérdidas de água, además de 

adecuar las propuestas a las necesidades de la concesionaria y del Municipio 

de Salvador/BA. 

 

 

Palabras claves: Acueductos; Índice, Escasez; Diagnóstico; Soluciones; 

Reducción 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil em qualquer setor e especialmente na área pública não se 

desenvolvem ações de planejamento a serem tomadas ao longo do tempo, e 

quando os problemas surgem se faz necessário aplicar ações imediatas 

(emergenciais) que servirão como paliativo, mas não sanarão o problema.  

 

No que tange aos recursos hídricos surge à escassez hídrica em meados de 

2014, com o aumento da demanda crescente por água para os diversos usos e a 

intensificação da degradação ambiental. Neste momento se buscou desenvolver 

uma série de atitudes voltadas para a adoção de tecnologias e práticas de uso 

racional da água e controle de perdas em sistemas de abastecimento. De acordo 

com dados do Go Associados (2017), 15% é considerado como índice adequado 

para perdas, porém quase 40% da água tratada no país é perdida por causa de 

vazamentos nas tubulações, ligações clandestinas e erros de medição.  

 

Conforme, Silva et al. (2003) o controle de perdas de água em sistemas de 

abastecimento de água constitui a principal atividade operacional que deve ser 

desenvolvida por uma empresa de saneamento básico, pois o seu controle está 

diretamente relacionado com a receita e a despesa da empresa. Além disso, se 

considerarmos que a água está se tornando um recurso cada mais escasso, devido 

à poluição dos mananciais de abastecimento, o controle de perdas torna-se de 

fundamental importância.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS  
 

Objetivo Geral: Elaborar um diagnóstico de perdas do sistema de 

abastecimento de água. 

 

Objetivos Específicos: 

Identificar os tipos de perdas existentes ao longo de todo o Sistema de 

Distribuição de Água do município de Salvador/ BA. 

Verificar medidas a serem tomadas visando à diminuição de perdas da 

distribuição de água. 

Propor intervenções no Sistema de Distribuição de Água do Município de 

Salvador/ BA visando reduzir as perdas físicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A região Nordeste do Brasil convive desde 2012 com agravamento da 

estiagem e uma fase crítica nos anos de 2016 e 2017. A partir de meados de 2014 

quando São Paulo e vários estados da região Sudeste enfrentaram um colapso no 

abastecimento de água causado pelo aumento do desmatamento, redução do 

volume de chuvas que compromete a recarga dos mananciais, ocupação 

desordenada das margens dos rios que acarreta o assoreamento de sua calha e 

redução de sua vazão, além da contaminação dos seus mananciais. Se iniciarem os 

estudos e adoção de medidas visando reduzir os efeitos da escassez hídrica. 

 

De acordo com informações repassadas pela concessionária Empresa 

Baiana de Águas e Saneamento S/A – Embasa, em 2016/2017 Salvador e Região 

Metropolitana – RMS enfrentaram problemas de escassez hídrica em virtude da 

estiagem, as barragens responsáveis pelo abastecimento dessa área se 

encontravam no volume morto e para não comprometer o abastecimento desses 

locais foram adotadas medidas emergenciais – perfuração de poços no aquífero São 

Sebastião.  

 

No cenário atual já se sentem os efeitos da escassez hídrica com a redução 

do volume de água disponível nas barragens que abastecem a Região Metropolitana 

de Salvador. Há a necessidade de adotar medidas alternativas para o problema de 

escassez hídrica, principalmente para os períodos de estiagem. Investir recursos na 

renaturalização de rios e córregos de acordo com o consultor alemão Walter Binder, 

perfuração o de poços ou mesmo captação em outros locais levando em conta que 

mananciais dentro da mesma bacia poderão sofrer com o problema de redução do 

volume de água disponível em virtude da falta de precipitação. São soluções viáveis, 

mas que demandam tempo e recurso financeiro, até surtirem os efeitos.  

 



De acordo com o Go Associados (2017), no caso das perdas na distribuição 

somente cinco capitais possuem índices inferiores a 30%, que é um parâmetro 

elevado dado que o valor de 15% é considerado como adequado. No outro extremo, 

temos 10 capitais que perdem mais da metade água produzida, sendo que Porto 

Velho – RO perde quase 70%. A Embasa como a maioria das concessionárias de 

águas sofre com o aumento crescente das perdas na distribuição conforme pode ser 

visto no Tabela 1. 
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Fonte: Adaptação Go Associados (2017) 

 

De acordo com a tabela 1, as perdas na distribuição no município de 

Salvador chegam a 53,07% que é um dado alarmante para um período de escassez 

de recurso hídrico. Sendo assim, diagnosticar as perdas na distribuição de água do 

Sistema de Tratamento e propor medidas que reduzam as perdas da distribuição de 

água, é a forma mais eficiente de Gestão de Recurso Hídrico a ser adotada, mesmo 

que com essa atitude só se consigam reduzir as perdas físicas. 

 

 

 

 

 

 

REVISÃO DA LITERATURA 
 

De acordo com a revisão literária foram estabelecidos os conceitos-chave do 

trabalho, os quais são detalhados a seguir:  

Do latim aqua, a água é uma substância cujas moléculas são compostas por 

um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Trata-se de um líquido inodoro 

(sem odor), insípido (sem sabor) e incolor (sem cor) embora também se possa 

encontrar no seu estado sólido (quando está em gelo) ou no seu estado gasoso 

(vapor). A água é um recurso essencial para a existência de vida em um planeta. 

Buscando preserva esse recurso natural, a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, através da Lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997 (BRASIL,1997) estabelece a 

Gestão de Recursos Hídricos que pode ser entendida como o conjunto de ações 

designadas a regular o uso, o controle e a proteção dos recursos hídricos, de 

acordo com a legislação e normas relacionadas. Seu objetivo é proporcionar a 

recuperação e a preservação da qualidade e quantidade dos recursos das bacias 

hidrográficas e atuar na recuperação e preservação de nascentes, mananciais e 



cursos d'água em áreas urbanas. Quando aprendemos a gerir o recurso hídrico 

disponível, adotamos medidas que visam prolongar sua vida útil diretamente 

relacionada com mudança de hábito na sua utilização. 

 

No ano de 2010 começamos a conhecer a importância da Governança das 

águas.  

Governança da água, está relacionando aos novos atores sociais e aos 
agentes governamentais responsáveis por uma boa gestão da água na 
natureza, assim como às instituições, regras e procedimentos para tomada 
de decisão quanto às formas de uso dos recursos hídricos. (Campos e 
Fracalanza 2010, p.368) 

A governança das águas é definida como sendo um sistema político, 
social, econômico e administrativo montado para diretamente ou 
indiretamente influenciar os usos, o desenvolvimento e a gestão integrada 
de recursos hídricos, bem como garantir a oferta de serviços e produtos 
diretamente ligados aos recursos para a sociedade. Por definição, o sistema 
de governança das águas não fica isolado de todas as outras esferas 
administrativas do país, onde está sendo implementado. Muitos acreditam 
que a governança reduz o poder do governo, mas isso não é verdade já que 
o governo mantém o seu poder regulatório e fiscal. Ao contrário, esse 
sistema não só deve influenciar, mas também sofrer adaptações e 
influências das demais esferas do governo. (Pinto-Coelho e Havens 2016, 
p.181)  

 

As questões relativas à governabilidade e à governança das águas têm 
importância estratégica no Brasil, visto que a quantidade e magnitude dos 
rios brasileiros não encontram paralelo no mundo. A vazão média anual de 
todos os rios do país é de cerca de 270 mil m3/s, o que corresponde a 
aproximadamente 18% da disponibilidade mundial de água, estimada em 
1,5 milhão de m3/s. Apenas a água produzida em território brasileiro atinge 
cerca de 180 mil m3/s, o equivalente a 12% da disponibilidade mundial de 
água. (BRASIL 2016, p.175) 

 

Para que a água chegue até a população com qualidade e respeitando os 

padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação brasileira é necessários que 

ela passe por processos de tratamento. O Sistema de Abastecimento de Água – 

SAA: é o conjunto de obras, equipamentos e serviços com o objetivo de levar água 

potável para uso no consumo doméstico, indústria, serviço público, entre outros. 

Nesse processo de tratamento até a distribuição surgem os seguintes problemas: 

Perdas de água o conceito válido em todo o mundo com exceção do Japão, 

é o da International Water Association – IWA o qual define Perda de água como 

toda perda real e aparente de água ou todo o consumo não autorizado que 

determina aumento do custo de funcionamento ou que impeça a realização plena 

da receita operacional. 



Escassez hídrica: é o excesso de demanda de água em relação a oferta 

disponível. Sendo uma consequência da interferência do ser humano no ciclo 

d’água. Podendo suas causas serem antecipadas, evitadas ou mitigadas.  

Poluição Hídrica: é um processo oriundo da contaminação, ou deposição 

de rejeitos na água dos rios, lagos, córregos, nascentes, além de mares e 

oceanos. Podendo gerar impactos sobre as espécies e provocar a escassez 

desse recurso natural. Visto que apenas a água potável é própria para consumo. 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS): 

Saúde ambiental são todos aqueles aspectos da saúde humana, incluindo 

a qualidade de vida, que estão determinados por fatores físicos, químicos, 

biológicos, sociais e psicológicos no meio ambiente. Também se refere 

teoria e prática de valorar, corrigir, controlar e evitar aqueles fatores do meio 

ambiente que, potencialmente, possam prejudicar a saúde de gerações 

atuais e futuras. (OMS. 1993, apud Ribeiro, 2004, p.72) 

 

Sendo assim, a saúde ambiental dos mananciais depende da adoção de 

medidas de conservação e proteção, reduzindo o assoreamento, melhorando a 

infiltração das águas pluviais favorecendo a recarga dos aquíferos e o 

funcionamento do ciclo hidrológico como um todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa documental 

Dados sobre perdas;  

Reunir material literário para a composição da estrutura e argumentação sobre o 

tema proposto; 

Estudo base de dados primários 

Entrevista com o corpo técnico sobre as atividades;  

Pesquisar ações que estão sendo feitas pela Embasa na esfera municipal no sentido 

de combater “crise hídrica”; 

Inspeção de campo 

Análise de dados levantados 

Analisar esses dados de perdas e fazer comparativo com outras companhias;  

Expor resultados alcançados pela Embasa com as ações adotadas; 

Relacionar situação atual com as ações desenvolvidas; 



Desenvolver planilhas com os dados levantados. 

Soluções propostas 

Reduzir as perdas na distribuição de água relacionadas com falhas técnicas e 

desvios ilegais na distribuição.  

Investir em sistemas complexos de identificação de vazamentos de água das 

tubulações, instalação de privadas de baixo fluxo em todas as residências. 

 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

Conforme os dados de estimativas populacionais para os municípios e para 

as Unidades da Federação Brasileiros do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2017) o município de Salvador é a capital do Estado da Bahia e se 

localiza na região Nordeste do Brasil, sendo considerada a quarta maior capital do 

Brasil com quase 3 milhões de habitantes, possuindo cerca de 33,01% da sua 

população vivendo em favelas e uma área de 692,818 km2. Tendo a peculiaridade 

de dispor de uma topografia acidentada e ter passado por processo de ocupação 

desordenada o que dificulta levar serviços básicos a certos pontos.  

 

Figura 1: Mapa região Metropolitana de Salvador 



 

Fonte: Baixar Mapas 

 

 

 

 

Bacias Hidrográficas município de Salvador/ BA 

 

A cidade de Salvador possui abundância de água em seu subsolo e com 

elevado índice pluviométrico está se tornando árida devido as cotidianas práticas de 

impermeabilização do solo urbano e da destruição da vegetação com a ocupação do 

solo sem a devida regulação. Atualmente em Salvador existem doze Bacias 

Hidrográficas, sendo elas: Seixos-Barra/Centenário, Camarajipe, Cobre, Ipitanga, 

Lucaia, Ondina, Paraguari, Passa Vaca, Pedras/ Pituaçu, Ilha de Maré, e Ilha dos 

Frades, as quais podem ser vistas na Figura 2. Porém a maioria delas sofre com 

contaminação por efluentes sanitários quanto por resíduos sólidos. 

 

Figura 2: Salvador – Bacias Hidrográficas  



Fonte: SEDUR 

 

 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

1) Identificação do Problema 

 

Conforme a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – 

ABES, 2015 para enfrentarmos a crise hídrica devem-se delimitar o papel de cada 

um dos envolvidos na questão dos recursos hídricos e dos seus usos: a operadora 

de água é uma usuária de recursos hídricos, e responde pelo processo de 

potabilização da água e a sua distribuição aos consumidores finais, processo que 

começa na captação em um manancial, e termina no ponto de entrega ao 

consumidor (hidrômetro); antes da captação há a responsabilidade da entidade a 

quem cabe a “gestão dos recursos hídricos”, e depois da entrega da água ao 

consumidor, há a responsabilidade da sociedade no uso racional desse bem natural.  

A gestão integral das crises hídricas nunca é exclusiva da operadora de água, mas 

sim de toda a sociedade.  



Salvador possui uma rede de drenagem bem desenvolvida e abundância de 

recursos hídricos, mas enfrenta problemas com a contaminação da grande maioria 

das Bacias Hidrográficas Urbanas e a medida adotada pelo governo estadual e 

municipal é o tamponamento dos rios sem renaturalização. De acordo com o 

consultor alemão Walter Binder, do Departamento Estadual de Recursos Hídricos da 

Baviera, o desafio de recuperar os cursos d’água que sofreram modificações 

profundas sem colocar em risco as zonas urbanas e vias de transporte, e sem 

causar desvantagem para a população. Para isso, os engenheiros envolvidos devem 

elaborar um plano que leve em conta as particularidades de cada caso, e que se 

articule aos demais planos territoriais e programas regionais. Também deve ocorrer, 

desde o início, a participação efetiva das pessoas envolvidas.  

Tem-se conhecimento da capacidade do manancial de depurar certos níveis 

de contaminação, mas atualmente tem se reduzido a vazão dos rios e aumentado o 

aporte de sedimentos que chegam até o corpo d’água, onde as companhias muitas 

vezes estão tratando esgoto para disponibilizar água potável a população, 

aumentando os custos do tratamento da água. 

 

2) Situação Saneamento nas Capitais do Brasil 

 

Segundo informações do Go Associados, 2017 a tabela 2 apresenta os 

dados para todas as capitais. Dezenove (19) capitais têm índice de mais de 90% de 

atendimento total de água. Porém, a situação no país é bastante desigual. Há 

capitais na Região Norte com indicadores de atendimento em água próximos ou 

abaixo de 50%, como é o caso de Porto Velho (33,05%), Macapá (39,11%) e Rio 

Branco (54,63%). 

Em relação ao atendimento total de esgoto, apenas cinco capitais têm índice 

de mais de 90% de atendimento. Há capitais na Região Norte com indicadores de 

atendimento em esgoto próximos ou inferiores a 10%, como é o caso de Belém – PA 

 (12,62%), Manaus – AM (10,18%), Macapá – AP (8,91%) e Porto Velho – RO 

(3,39%). 

Para os indicadores de tratamento, os gargalos são ainda mais 

preocupantes. Somente quatro capitais tratam mais de 80% de esgoto, Curitiba – PR 

(92,93%), Salvador – BA (100%), Brasília – DF (84,42%) e Maceió – AL (92,09%), é 

importante notar que Maceió coleta apenas 40,32% dos esgotos. Por outro lado, 15 

capitais tratam valores próximos ou inferiores a 50% dos esgotos gerados; Porto 



Velho – RO, por exemplo, trata 1,54% do esgoto gerado e Belém – PA apenas 

2,67%. 

 

Tabela 2: Principais Indicadores de Saneamento para as Capitais Brasileiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptação Go Associados (2017) 

3) Abastecimento Salvador e Região Metropolitana de Salvador – RMS 
 

Segundo o Ministério das Cidades divulgado no Atlas Brasil da Agência 

Nacional de Águas – ANA, BRASIL, 2010, a Região Metropolitana de Salvador é 

formada por 13 municípios, compondo 35% da população urbana do Estado da 

Bahia. A Região Metropolitana de Salvador é abastecida por sistemas integrados 

(Figura 3 e Quadro 1), sendo 60% da vazão captada na barragem Pedra do Cavalo, 

no rio Paraguaçu. O Sistema Integrado Salvador/Lauro de Freitas é composto por 

dois centros de produção de água tratada: Estação de Tratamento de Água (ETA) 

Principal, com 10 m3/s e Parque Bolandeira, composto pela ETA Vieira de Melo e 

ETA Teodoro Sampaio, ambas com capacidade de 5,0 m3/s. A Bacia do Rio Joanes, 

composto de cinco represas: Santa Helena, Joanes I, Joanes II, Ipitanga I e Ipitanga 



II, é responsável por 40% do abastecimento de água de Salvador e Região 

Metropolitana. 

 

Figura 3: Abastecimento Urbano de Água. Região Metropolitana de Salvador 

Fonte: (BRASIL, 2010) 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Municípios que compõe a Região Metropolitana de Salvador  



 

Fonte: (BRASIL, 2010)  

4) Captação 

 

Na figura 4 consta um esboço da captação de água na barragem até a 

distribuição para a população. 

Figura 4: Croqui Sistema de Captação de Água do Manancial até a Distribuição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Embasa, 2016 



5) Entrevistas – Medidas emergenciais adotadas pela Embasa para o municipio 

Salvador/BA no período entre 2016 e 2017  

 

As entrevistas foram feitas na Gerência Ambiental, no Setor de Operação e 

na Gerência de Gestão de Mananciais e Segurança de Barragens. 

 

De acordo com a equipe técnica da Gerência de Gestão de Mananciais e 

Segurança de Barragens, as barragens responsáveis pelo abastecimento de 

Salvador e Região Metropolitana de Salvador se encontravam no volume morto, a 

título de medida emergencial foram perfurados 11 poços com profundidade média 

entre 350 a 470 m, vazões de 165 a 300 m3/h, com projeto de poço 12,10 e 8 

polegadas. Estes poços estão localizados na Bacia Sedimentar do Recôncavo sobre 

os sedimentos da formação São Sebastião (considerado o melhor aquífero da Bahia 

tanto em qualidade de água e vazão). A proposta desta medida é captar a água dos 

poços, armazená-la numa caixa de reunião para recalcar na ETA Cova do Defunto 

aonde será feita cloração para posteriormente abastecer o município de Salvador. 

Mesmo com a urgência da medida adotada foram solicitadas as autorizações para 

perfuração de poços e respectivas outorgas. 
 

A equipe de Operação da concessionária informou que a medida foi 

executada por constar no Plano de Abastecimento de Água da Região Metropolitana 

de Salvador e Municípios de Santo Amaro e Saubara (PARMS) a solução 

emergencial sobre a perfuração de poços. Havia proximidade entre os poços e o 

manancial, além de ser a solução mais rápida para a questão de ameaça de crise 

hídrica e com menor custo. 

 

A equipe técnica da Gerência Ambiental aponta que a concessionária tinha 

conhecimento da redução da água do manancial do período de 2012 até 2017, com 

período crítico entre 2016 e 2017. Que não houve consulta sobre perfuração dos 

poços, nem sobre alocação ou estudos prévios, nem teve participação da mesma na 

execução da obra. Sendo assim, os poços foram alocados em área de Mata 

Atlântica – Área de Preservação Permanente – APP, não foi solicitada junto a 

Gerência a autorização para perfuração, nem requerida outorga, simplesmente a 

obra foi executada sem existência de projeto bem como elaboração de análise de 

viabilidade econômica, energética e ambiental. E reiteram que obra foi executada, 

mas os poços não estão sendo utilizados, se encontram atualmente tamponados e 

em local devidamente cercado 

 

A água captada dos poços possui ótima qualidade necessitando passar por 

processos simples desinfecção, porém a proposta da operação era captar a água 

dos poços e jogar no manancial, porém a qualidade da água do manancial tem se 

deteriorado ao longo do tempo, pela falta de tratamento dos efluentes domésticos 

que tem sido disposto em natura no manancial pela falta de tratamento adequado de 

alguns municípios do entorno. O PARMS não trata sobre a perfuração de poços do 

Aquífero São Sebastião, com a finalidade proposta pela operação. 

 

O PARMS, elaborado e gerido pela atual pela Secretaria de Infraestrutura 

Hídrica e Saneamento – SIHS. Segundo Congresso Baiano de Engenharia Sanitária 

e Ambiental – COBESA (2016) o PARMS realizou estudos de diagnóstico da 

situação atual do abastecimento de água na RMS, Santo Amaro e Saubara, a partir 



dos quais está indicando um conjunto de ações de natureza técnica, operacional, de 

gestão, etc. para assegurar o abastecimento de água dos municípios da região de 

abrangência para os próximos 25 anos. Adicionalmente, para o Sistema Integrado 

de Abastecimento de Água (SIAA) de Salvador, Simões Filho e Lauro de Freitas, o 

PARMS foi subsidiado pela Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), que confere ao 

mesmo, informações voltadas a sustentabilidade ambiental, econômica e social. 

Desta forma, a elaboração do PARMS se desenvolveu numa abordagem local 

direcionada aos municípios alvo e numa abordagem estratégica, direcionada ao 

SIAA.  

 

Pode-se concluir com as entrevistas que há uma falta de planejamento por 

parte da concessionária e que não há um trabalho em conjunto das áreas 

entrevistadas. Já que a concessionária possui uma gerência ambiental é importante 

que a mesma esteja inserida em todas as atividades relacionadas com meio 

ambiente e discutam juntas quais as melhores medidas a serem adotadas. 

 

6) Perdas na Distribuição de Água e Estratégias de Combate 

 

Segundo a IWA (Associação Internacional da Água), definem-se perdas 

como “toda perda real ou aparente de água ou todo o consumo não autorizado que 

determina aumento do custo de funcionamento ou que impeça a realização plena da 

receita operacional”. 

 

De acordo com os procedimentos de redução de perdas em sistemas de 

abastecimento de água Brasil (2014), o volume de entrada e o consumo autorizado 

são extraídos do Balanço Hídrico da IWA, conforme figura 5: 

 

Figura 5 – Balanço Hídrico, modelo IWA, em apoio à definição do conceito de 
perdas de água. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptação (BRASIL, 2014) 



 

Ainda segundo Tsutiya (2005, p. 458) e Gonçalves e Alvim (2007, p. 13 - 14) 

é denominado perda de água a diferença do volume que entra no sistema e o 

consumo autorizado. As perdas de água são conceitualmente de dois tipos: 

 

A. Perda física: equivale ao volume de água produzido que não chega ao 

consumidor final, devido à ocorrência de vazamentos nas adutoras, redes de 

distribuição e reservatórios setoriais. De acordo com a nova nomenclatura 

definida pela International Water Associatoin – IWA, este tipo de perda 

denomina-se Perda Real. 

 

B. Perda não-física: equivale ao volume de água consumido, mas não  

contabilizado pela companhia de saneamento, decorrente de erros de 

medição nos hidrômetros, fraudes, ligações clandestinas e falhas no cadastro 

comercial. Nesse caso, então, a água é efetivamente consumida, mas não é 

faturada. De acordo com o IWA, esse tipo de perda denomina-se Perda 

Aparente (há outra denominação, frequentemente utilizada, que é Perda 

Comercial). 



Quadro 2 – Caracterização geral das perdas 

Fonte: Adaptação Tsutiya, (2005, p. 459) 

Derivavam desta padronização os conceitos de perdas reais (física) e 

aparentes (não física), culminando com a padronização do Balanço Hídrico, 

conforme Figura 6.  

 

Figura 6 – Balanço Hídrico – IWA 



 

Fonte: (BRASIL, 2014) 

 

As perdas reais e aparentes passaram a ser assim definidas conforme 

Figura 7. 

 

Figura 7: Definição de perdas reais e aparentes 

Fonte: (BRASIL, 2014) 

 

 

 



As perdas reais, onde predominam os vazamentos, podem ser vislumbradas 

na Figura 8, com ações por tipo de vazamento: 

 

Figura 8 – Tipos de vazamentos e ações de combate a perdas reais 

Fonte: (BRASIL, 2014) 

 

Já no que tange ao combate a perdas reais, segundo a Figura 9, 

estrategicamente dever-se-ão adotar as seguintes ações:  

 

Figura 9: Cruz de Lambert para combate a perdas reais 
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das aparentes, diferentemente das perdas reais, os componentes são distintos e 

ações também distintas, conforme Figura 10. 

 

Figura 10: Tipos de perdas e ações de combate 

Fonte: (BRASIL, 2014) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Similarmente à cruz de Lambert, também se criou a cruz da estratégia de 

ataque às perdas aparentes veja Figura 11: 

 

Figura 11: Cruz de ataque às perdas aparentes 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (BRASIL, 2014) 

 

De acordo com Andrade Sobrinho, 2012, a Embasa possui um Sistema de 

Informações de Controle Operacional de Água e Esgoto (COPAE) que é utilizado no 

acompanhamento da operação dos processos de produção e distribuição de água e 

esgotamento sanitário. Mensalmente são levantados os diversos dados operacionais 

e comerciais envolvidos nestas atividades, de modo a permitir a avaliação do 

desempenho operacional por meio da análise das informações gerenciais relativas 

às perdas de água e de faturamento e outros parâmetros dos Sistemas de 

Abastecimento de Água (SAA) e de Esgotamento Sanitário (SES) o Controle 

Operacional de Água e Esgoto. Além disso, o (COPAE) é um sistema que permite 

avaliar as perdas em cada sistema de abastecimento de água, visto que, apresenta 

as seguintes informações: volumes captados/aduzidos e disponibilizados, extensão 

de rede, quantidade de ligações, etc. 

 

 

 

7) Internalização do Controle de Perdas 

 

De acordo com Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 

(ABES), 2015, o fracasso de muitos dos projetos e programas de controle e redução 

de perdas decorre dos seguintes fatores entre outros: 

Pouco conhecimento da natureza das perdas 

Não valoração do impacto das perdas; 

Elaboração de projetos deficientes; 



Custos extremamente subestimados; 

Inconsistência de argumentos para conseguir recursos; 

Fracasso em perceber que redução de perdas é: 

                 Não apenas um problema técnico isolado;  

Inerente ao gerenciamento e operação global do sistema;  

Não uma atividade eventual, mas algo que requer comprometimento em 

longo prazo. 

Mais uma vez, o controle de perdas não deve ser uma ação episódica, 

pontual e desprovida de acervo técnico e gerencial, movida a empirismos, 

convicções sem fundamento conceitual e visões de curtíssimo prazo. 

 

Além do conhecimento dos vários tipos de perdas que ocorrem em um 

sistema, e das medidas técnicas mais adequadas para combatê-las, há alguns 

pontos essenciais associados que devem ser levados em consideração: 

1. Planejamento Estratégico 

2. Diagnóstico Operacional 

3. Definição de Metas de Longo Prazo 

4. Melhoria dos Projetos, Materiais, Metodologias e Tecnologias 

5. Capacitação Profissional 

6. Renovação de Ativos 

7. Gradualidade das Intervenções 

8. Confiabilidade das Estruturas 

9. Análise Estatística das Variáveis e Indicadores 

10. Volumes Recuperados nos Programas de Controle de Perdas 

8) Medidas para a diminuição de perdas 

 

De acordo com Silva et al. (2003) é de fundamental importância a 

elaboração de um diagnóstico de perdas do sistema de abastecimento de água, 

para verificar as medidas a serem tomadas visando a diminuição de perdas de água. 

Várias são as metodologias existentes, tais como, a apresentada por Baggio (2000). 



 

A metodologia proposta por Baggio (2000) centra seu foco, em um primeiro 

momento, no gerenciamento pela qualidade da operação dos sistemas como forma 

de evitá-las para, em um segundo momento, deflagrar algumas soluções clássicas, 

porém lastreadas em ferramentas de gerenciamento de qualidade. Propõe a 

seguinte estratégia:  

Implantar modelo de gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia do 

processo de operação de sistemas de abastecimento de água; 

Democratização de informações e criação de consciência; 

Bloqueio das causas predominantes. 

 

Qualquer que seja a metodologia utilizada para o diagnóstico das perdas de 

água, e qualquer que seja o sistema de abastecimento de água, é necessário pelo 

menos realizar as ações relacionadas a seguir, para a diminuição das perdas de 

água:  

Controle das perdas físicas; 

Controle de perdas não físicas; 

Plano de ação para o controle de perda 

 

 

 

 

a) Controle de perdas físicas 

 

Para um programa de controle de perdas, devem ser realizadas diversas 

ações, visando a diminuição da parcela de perdas físicas, que muitas vezes têm sido 

subdimensionada. Dentre várias ações, destacam-se a seguir, as mais importantes: 

Controle das pressões; 

Pesquisa de vazamentos; 

Redução no tempo de reparo de vazamentos; 



Gerenciamento da rede. 

a.1) Controle das pressões 

 

A setorização da rede de distribuição de água constitui um dos fatores mais 

importantes para a correta operação do sistema de abastecimento de água, pois tem 

por objetivo, manter a rede em faixas adequadas de pressões mínimas e máximas. 

Segundo a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT NBR 

12.218/1994, a pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 

500 kPa (50 m H2O) e a pressão dinâmica mínima, de 100 kPa 910 m H2O). 

 

Como a redução da pressão está diretamente relacionada com a redução 

das perdas de água, a utilização da válvula redutora de pressão geralmente é uma 

alternativa econômica para diminuir a pressão na rede e, conseqüentemente, reduzir 

o número de vazamentos nas redes de distribuição e nos ramais prediais.  

A válvula redutora de pressão somente deverá ser adotada para reduzir a 

pressão de uma determinada área após estudos técnicos bem elaborados. 

O princípio básico da válvula redutora de pressão (VRP) é a manutenção de uma 

pressão fixa na sua saída. Em locais onde se verificam consideráveis variações de 

pressão decorrentes de perdas de carga no sistema, torna-se interessante a 

utilização de controladores eletrônicos. 

Há três tipos básicos de controle de pressão com a utilização da VRP 

(Yoshimoto, Tardelli Filho e Sarzedas, 1999): 

Pressão de saída fixa (VRP sem controlador) - é usada quando o sistema a ser 

controlado não tem mudanças significativas de demanda, e as perdas de carga 

relativamente pequenas (menores que 10 m H2O, sob quaisquer condições de 

operação); 

Modulação por tempo – é usada para controlar um sistema que apresenta grande 

perda de carga (superior a 10 m H2O), porém de perfil regular de consumo; assim, a 

válvula trabalhará com patamares de pressão de saída ajustada no tempo; 

Modulação por vazão – é usada para controle em sistemas que apresentam grande 

perda de carga (grandes áreas) e mudança no perfil de consumo que podem ser no 

tipo de uso, na sazonalidade ou na população (como no caso de cidades turísticas). 



Apesar de ser o tipo de controle mais eficiente, necessita de controlador 

mais sofisticado, além de um medidor de pulso de vazão. 

 

a.2) Pesquisa de vazamentos 

 

A pesquisa, localização e reparo de vazamentos visíveis e não visíveis são 

outras medidas de recuperação de perdas físicas, amplamente utilizadas pelas 

empresas de saneamento. 

 

Os vazamentos visíveis são facilmente notados pela população, que notifica 

a empresa, sendo que o reparo é normalmente feito em curto espaço de tempo. Já 

os vazamentos não visíveis não afloram à superfície, infiltram-se na terra, formando 

fluxos internos no solo e, portanto, leva-se um longo tempo para localizá-los e 

consertá-los, uma vez que são necessárias inspeções especiais através de 

equipamentos de pesquisa acústica para a sua detecção. O Quadro 3 apresenta as 

características mais importantes dos vazamentos visíveis e não visíveis. Entretanto, 

nem todos os vazamentos não visíveis são detectáveis através de equipamentos de 

pesquisa atualmente disponíveis. Aquelas vazões muito baixas, que geralmente 

ocorrem nas juntas e nos estágios iniciais dos processos de corrosão, representam 

o que se denomina vazamentos inerentes do sistema de distribuição de água. 

 

 

 

 

 

Quadro 3-Vazamentos visíveis e não visíveis 



Fonte: Adaptação Correa, 2003 

 

A pesquisa de vazamentos na rede de distribuição pode ser dividida em 

duas classes: pesquisa sem medição e pesquisa com medição. 

A pesquisa de vazamento sem medição deverá ser iniciada em áreas com 

as seguintes características: 

Maior incidência de reparos de vazamentos; 

Pressões elevadas; 

Redes antigas; 

Materiais utilizados de má qualidade ou inadequadamente; 



Solo de má qualidade e de grande intensidade de tráfego. 

O passo seguinte é a detecção de vazamentos através de equipamentos, 

pois o escoamento da água sob pressão através de orifícios da tubulação 

(causadora das perdas de água) origina as vibrações acústicas, com frequência 

variável de 100 a 5.000 Hz. Essas ondas se propagam ao longo da tubulação e 

também no solo onde está assentada a rede de distribuição de água. Os 

equipamentos de detecção de vazamentos consistem em detectar ruídos e tem por 

base o princípio de estetoscópio, auxiliado por sistemas de amplificadores 

mecânicos e eletrônicos. Além desses tipos de equipamentos, a partir da década de 

80, têm sido utilizados com frequência os equipamentos de correlação acústica, 

devido a rapidez e precisão na localização dos vazamentos. A pesquisa de 

vazamentos não visíveis com medição requer uma prévia definição dos trechos a 

serem pesquisados, os quais podem ser escolhidos levando-se em consideração 

informações e características que indiquem a existência de vazamentos ou com 

grande probabilidade de existirem vazamentos. Podem ser utilizados os seguintes 

métodos de pesquisa: 

Método do consumo zero- medições diretas realizadas nos trechos 

isolados da rede de distribuição, com base no princípio de que uma rede 

perfeitamente isolada e sem consumo deve apresentar vazão nula, pelo menos 

durante pequeno intervalo de tempo. Se as medições realizadas apresentarem 

vazões positivas, conclui-se que nesses trechos há vazamentos; 

Método do consumo mínimo noturno- tem o mesmo princípio do método 

do consumo zero, sendo que a diferença, neste caso, é que se considera a 

existência de um consumo mínimo noturno admissível, conclui-se que é provável a 

existência de vazamentos.  

Os vazamentos em ramais prediais são responsáveis por grande parcela de 

água perdida. Para diminuir essas perdas recomenda-se: 

Recobrimento adequado da tubulação do ramal, para resistir às cargas 

externas; 

Materiais com boa qualidade; 

A ligação da rede com o ramal deverá ser bem executada; 

A existência de procedimentos adequados para a execução, 

acompanhamento, fiscalização, aceitação e reparos dos ramais prediais; 



Substituição das tubulações e ligações nas áreas de grande incidência de 

vazamentos. 

 

a.3) Redução no tempo de reparo de vazamentos 

 

A redução no tempo de reparo de vazamentos tem importância 

fundamental para a redução de perdas. Apesar do reparo de vazamentos 

dependerem de uma série de fatores, tais como, localização do vazamento, 

existência ou não de tráfego local, profundidade da tubulação, pavimentação da rua, 

etc., o tempo de reparo deve ser o menor possível. De um modo geral, o tempo 

médio de reparo é da ordem de 24 horas. 

 

a.4) Gerenciamento da rede 

 

Os principais aspectos relacionados com o gerenciamento da rede são 

apresentados a seguir: 

 Controle da rede – para pequenos sistemas, a existência de medidores de 

nível dos reservatórios, medidores de vazão na entrada dos setores de 

abastecimento e de pressão de jusante, já são considerados satisfatórios para seu 

controle. À medida que o sistema vai se tornando mais complexo, há necessidade 

de sofisticar o controle, utilizando-se, por exemplo, instrumentos de telemetria, 

equipamentos de armazenar dados, etc. 

Cadastro/ Geographic Information System - GIS – a manutenção de um 

cadastro confiável do sistema é essencial para possibilitar um perfeito controle do 

sistema de distribuição. 

Softwares de análise custo-benefício – já existem no mercado softwares 

que executam os cálculos das perdas físicas por vazamento do sub- setor, simulam 

as perdas com as novas condições de perfil de pressão, estimam a economia de 

água e calculam a relação custo x benefício, mostrando o período de retorno do 

investimento. 

Modelação matemática – é uma ferramenta muito útil para simulação do 

comportamento hidráulico de uma rede de distribuição, pode auxiliar no 



dimensionamento e na escolha do sistema de controle de pressão e serve para 

simulações de condições operacionais excepcionais. 

Manutenção do sistema – como o sistema de distribuição sofre contínuas 

mudanças ao longo do tempo, há necessidade de um processo 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 das pressões nos pontos médios e nos pontos críticos, além das vazões 

medidas nas entradas de válvulas redutoras de pressão (VRP) e boosters. 

 

a.5) Medidas de natureza preventiva 

 

O desenvolvimento de medidas de natureza preventiva de controle de 

perdas nas fases de projeto e construção do sistema envolve a necessidade de 

passos iniciais de organização anteriores à operação. Aquelas medidas devem 

contemplar, dentre outras: 

A boa concepção do sistema de abastecimento de água, considerando os 

dispositivos de controle operacional do processo; 

A qualidade adequada de instalações das tubulações, equipamentos e 

demais dispositivos utilizados; 

A implantação dos mecanismos de controle operacional (medidores e 

outros); 

A elaboração de cadastros; e 

A execução de testes pré-operacionais de ajuste do sistema. 

 

 

b) Controle das perdas não físicas 

 

As perdas não físicas decorrem de erros na macromedição, erros na 

micromedição, fraudes, ligações clandestinas, desperdício de água pelos 

consumidores de ligações sem hidrômetros, falhas no cadastro do usuário, etc. 



Neste caso, a água é efetivamente consumida pelos usuários, entretanto, não é 

cobrada pelas empresas de saneamento. 

A seguir são apresentadas algumas considerações para o controle das 

principais causas das perdas não físicas. 

 

b.1) Macromedição 

 

A macromedição é o conjunto de medições realizadas no sistema de 

abastecimento de água, tanto nos sistemas produtores, quanto nos setores de 

abastecimento. Exemplos de pontos de medição: água bruta captada, entrada nos 

setores de abastecimento, água tratada entregue por atacado a outros sistemas 

públicos. 

 

  A macromedição é fundamental para o adequado monitoramento e 

gerenciamento do sistema de abastecimento de água, pois somente através de 

dados confiáveis é que se pode elaborar um programa efetivo de redução e controle 

de perdas de água.  

 

É necessário que os macromedidores estejam sempre bem aferidos, bem 

instalados e em perfeito funcionamento e dentro dos limites de precisão, de modo 

que os valores decorrentes dos macromedidores sejam corretos e sem desvios. 

 

b.2) Micromedição 

O sistema de micromedição é responsável por uma grande parcela da perda 

não física. Para reduzir as perdas por micromedição é necessário: 

Utilizar hidrômetros de maior precisão – na maioria das ligações predominam os 

hidrômetros de 1,5 a 3,0 m3/h, que têm imprecisão da ordem de 20%, devido à 

existência de caixas d’água nos domicílios e as próprias características dos 

hidrômetros. Para reduzir as perdas, recomenda-se a substituição dos hidrômetros 

classe B para classe C, bem mais precisos; 

Substituição dos hidrômetros inclinados – apesar de existirem medidores 

capazes de operar inclinados, recomenda-se a troca desses medidores, pois o 



contínuo funcionamento do medidor pode alterar a condição de desgaste das 

engrenagens do medidor e afetar as leituras; 

Troca de hidrômetros antigos e avariados – de um modo geral, recomenda-se a 

substituição de hidrômetros de pequena capacidade (até 50 m3/dia) a cada 10 anos 

e a cada 5 anos para os de maior capacidade. 

 

b.3) Favelas e áreas invadidas  

 

A invasão de áreas públicas e privadas por população de baixa renda deu 

origem às favelas e áreas invadidas ou loteamentos clandestinos, onde se observa a 

existência de ligações irregulares de água.  

 

Para diminuir essas perdas, recomenda-se a regularização das economias 

não cadastradas e dos loteamentos clandestinos e implementação de melhorias na 

infraestrutura para eliminação das favelas. 

 

b.4) Gestão comercial 

 

Várias causas de perdas não físicas podem ser consideradas neste item, 

destacando-se: não cadastramento imediato de novas ligações, ligações 

clandestinas, deficiências no cadastro, política de cobrança e fraudes de diversos 

tipos. 

 

É importante o recadastramento dos usuários para facilitar a identificação de 

fraudes e ligações clandestinas. O recadastramento dos usuários pode reduzir 

significativamente as perdas não físicas. 

 

c) Plano de ação para o controle das perdas 

 

Um programa de redução de perdas é fundamentado numa série de ações 

corretivas voltadas para a redução das perdas físicas e não físicas. As ações 



corretivas são compostas de atividades, estando estipuladas as metas a serem 

cumpridas no transcorrer do desenvolvimento do programa. As principais ações que 

devem fazer parte de um plano para o controle de perdas são 

apresentadas no quadro 4. Para cada ação, devem ser estimados o custo total, o 

benefício anual e a recuperação de água. 

 

Quadro 4-Principais ações de um plano para o controle de perdas de água 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptação Correa, 2003 

 

9) Resultados e Impactos esperados 

 

Estimular que a Embasa desenvolva ações de Planejamento Estratégico 

voltadas para redução do percentual de perdas na distribuição em torno de 7% ao 

longo do ano de 2018, com aporte de recursos necessários para solucionar as 

perdas físicas existentes nas Estações de Tratamento de Água (ETA) e com 

cronograma de paradas para troca de válvulas, registro e reparo de vazamentos na 

tubulação dentro das Estações de Tratamento de Água (ETA). Para o segundo 

estágio sejam propostas medidas de aumento da redução de perdas para 15% onde 

serão aliadas as gestões de Planejamento Estratégico voltadas para estudos de 

vazamentos não visíveis, inerentes e a conscientização da comunidade do desvio 

ilegal de água das penalidades legais cabíveis, além de expor a importância do 

apoio da população na minimização dos efeitos da escassez hídrica. Em um terceiro 

estágio viriam buscar apoio do Governo para solucionar as questões referentes as 

perdas não físicas.  

 

10) Ações de intervenção 

 



Salvador tem a peculiaridade de possuir o relevo acidentado e uma 

ocupação desordenada do seu território aonde 33,1% de sua população vive em 

favelas, diante dessa informação se pode concluir que a melhor forma de combater 

as perdas no Sistema de Distribuição da concessionária Embasa neste município é 

controlar as perdas físicas ao longo da distribuição. É necessário destacar que 

grande parte dos recursos disponibilizados pelo Governo, são voltadas para a 

expansão do saneamento básico, desconsiderando a necessidade de manutenção 

periódica das redes existentes. 

 

Inicialmente se deve estabelecer uma meta de redução de tempo de reparo 

de vazamento, criando uma plataforma de contato sobre vazamentos existentes 

facilitando a troca de informações entre a população e a concessionária, visto que 

sem este auxilio a concessionária poderia levar dias para tomar ciência dos 

vazamentos, sendo assim, se torna crucial o trabalho em equipe da concessionária e 

da população. Em paralelo se deve fazer o levantamento das perdas existentes nas 

estações de tratamento de água, com elaboração de cronograma para execução dos 

serviços dos problemas que não demandam recursos financeiros como troca de 

válvulas, registros e tubulações que apresentem vazamentos aparentes. 

 

Após está primeira etapa buscar aporte de recursos financeiros para sanar 

as perdas físicas oriundas dos vazamentos não visíveis e inerentes que demandam 

aquisição de equipamentos ou outros meios para detectá-los, investir em 

gerenciamento das redes de distribuição com modernização dos sistemas aquisição 

de equipamentos e softwares voltados para controle de perdas e execução de 

manutenção periódica do sistema. 

 

11) Atores envolvidos 

 

Os atores envolvidos nas atividades propostas no Projeto serão 

concessionária de água na figura da Embasa, o Governo Estadual e Municipal. 

 

12) Recursos Necessários 

 

A proposta do projeto é que sejam desenvolvidas atividades para contenção 

das perdas físicas que não demandem recursos financeiros. 

 



13) Orçamento 

 

Não se aplica 

 

14) Viabilidade 

 

Diante do percentual de perdas na Distribuição acima de 50%, se pode 

afirmar que há viabilidade do projeto proposto. 

 

15) Riscos e Dificuldades 

 

A concessionária e o Governo podem julgar ser mais pertinente investir nas 

expansões de novos sistemas a investir recursos na manutenção voltada para 

perdas do sistema existente. 

Dificuldade de dialogo da concessionária com a sociedade, justificando a 

interrupção do fornecimento de água para execução das obras de reparo das 

válvulas, registros e tubulações com vazamento. 

Dificuldade da concessionária em deslocar a equipe técnica quando 

notificada da existência de vazamento. 

Dificuldade de acesso da equipe técnica às áreas dominadas pela 

criminalidade, embaraçando assim o devido reparo.  

 

16) Cronograma 



 

17) Gestão, acompanhamento e avaliação 

 

Propor a elaboração de cronogramas com as medidas preventivas e 

corretivas de perdas e o desenvolvimento de atividades de manutenção periódicas 

das instalações das Estações de Tratamento de Água impedindo que surjam novos 

pontos de perdas reais. Buscar aporte financeiro para aquisição de equipamentos e 

outras medidas necessárias voltadas para redução das perdas aparentes. 

Estabelecer diálogos com a comunidade visando reduzir o número de fraudes. 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA – TR 
 

I. Objeto 

Elaboração de diagnóstico de perdas do sistema de abastecimento de 

água. 

 

II. Justificativa 



No Brasil apesar de possuirmos a Lei de Diretrizes Nacionais para o 

Saneamento Básico (11.445/2007), estamos distantes de alcançar a universalização 

dos serviços de saneamento básico tanto pelos transtornos gerados a população 

quando são iniciadas as obras, quanto pelo baixo investimento do poder público. E 

só teremos condições de melhor a qualidade das águas dos mananciais quando 

reduzirmos ou eliminarmos o aporte de efluentes lançados no mesmo. Aliadas com 

as medidas de conservação das matas ciliares das nossas nascentes, visto que há 

uma relação direta entre o aumento do desmatamento e a redução das chuvas bem 

como disponibilidade hídrica dos corpos d’água.  

No intuito de atender as premissas da Lei n° 9.433/97 nas quais todos 

têm direito a água de qualidade e em quantidade suficiente. E considerando o 

período de escassez hídrica enfrentado em grande parte do Brasil, além dos dados 

preocupantes da perda de água, cotidianamente, é preciso ressaltar a importância 

de diagnosticar as perdas de água no sistema de distribuição, tanto para saúde 

financeira da empresa quanto para minimizar os efeitos da escassez hídrica.  

 

III. Descrição do objeto 

 

Elaborar um diagnóstico de perdas do sistema de abastecimento de água,  

 

Verificar as medidas a serem tomadas visando a diminuição de perdas da 

distribuição de água, levando em consideração a especificidade do município.  

 

 

 

 

IV. Fundamentação legal 

 

Agência Nacional de Águas – ANA, torna pública a abertura e a 

realização do Concurso de Projetos nº 001/2018 com fundamento no Decreto nº 

3.100, de 30 de junho de 1999, observadas as normas gerais da Lei Federal nº 

13.019/2014, para selecionar Projeto de Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público – OSCIP, como tal qualificada em conformidade com a Lei nº 



9.790/99, para celebrar Termo de Parceria, observadas as condições estabelecidas 

neste Edital e todos os seus anexos. 

 

V. Estimativa de custos 

 

Deve-se considerar para cálculo de custo o tamanho do Sistema de 

Distribuição de Água. Sobre as perdas da distribuição é necessário identificá-las e 

propor medidas para redução das mesmas, como por exemplo: sistemas complexos 

de identificação de vazamentos de água das tubulações, instalação de privadas de 

baixo fluxo em todas as residências. 

 

VI. Critérios de julgamento 

 

A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP deverá 

atender a todas as exigências requeridas para executar as ações propostas neste 

Edital com o desenvolvimento integral de cada uma das atividades nele 

relacionadas, assim como as demais atividades previstas e o cumprimento dos 

procedimentos operacionais estabelecidos, bem como a contratação e viabilização 

dos profissionais requeridos para cada ação. Além disso, deverá apresentar o que 

segue:  

Os profissionais de áreas deverão apresentar, além do currículo, os 

documentos que comprovem sua titulação, sua experiência em cada área 

requisitada; 

 

 Atestados de capacidade técnica da OSCIP (no mínimo um), que comprove o 

exercício de atividades relacionadas à matéria objeto deste Termo de 

Referência, conforme preceitua o Art. 9º do Decreto Federal nº 3.100/1999 e 

alterações pelo Decreto nº 7.568/2011. 

 

A licitante deverá evidenciar, em até 10 páginas, o conhecimento que possui 

dos aspectos tratados no Termo de Referência, das atividades a serem 

realizadas, dos produtos a serem gerados, dos procedimentos e serviços a 



serem prestados. O proponente pode apresentar outros aspectos que 

considere relevantes para o conhecimento do problema. 

 

A licitante deverá apresentar, em até 15 páginas, a forma como pretende 

estruturar sua equipe, seus fluxos de trabalho e informação, suas relações com 

a equipe da ANA. Deve apresentar, também, a metodologia, as etapas e os 

prazos de execução das atividades descritas neste Termo de Referência, além 

de outras atividades que considerar relevantes. 

 

 A licitante deverá apresentar atestados emitidos por pessoa jurídica de direito 

público ou privado que comprovem já ter executado satisfatoriamente serviços 

de consultoria especializada na área de gestão de recursos hídricos, ambiental 

e promoção do desenvolvimento sustentável. 

 

VII. Prazo, local e condições de entrega 

 

As OSCIP interessadas em participar da seleção deverão acessar o edital 

e enviar suas propostas por meio do Portal de Convênios do Sistema de Convênios 

SICONV – http://portal.convenios.gov.br/ no período de 23/02/2018 a 25/03/2018 na 

página o número da seleção é o 4420520180001. 

Em 2 de abril será divulgada uma lista preliminar e a partir de 10 de abril 

acontecerá a divulgação do projeto selecionado. Até 10 de maio está prevista a 

celebração do Termo de Parceria entre a ANA e a OSCIP. 

 

 

 

 

VIII. Obrigação das partes 

CONTRATADA 

Executar os serviços de elaboração, análise e consolidação de atividades, 

conforme o disposto neste Termo de Referência;  

 



 Apresentar cronograma das atividades a serem desenvolvidas. 

 

Zelar pela qualidade dos serviços prestados, buscando alcançar eficiência, 

efetividade e economicidade;  

 

Responsabilizar-se pela contratação e pagamento do pessoal necessário à 

realização das atividades inerentes ao objeto do contrato, relacionado no item 6 

“EQUIPE TÉCNICA NECESSÁRIA”, inclusive pelos encargos sociais e 

trabalhistas decorrentes;  

 

Arcar com as atividades de treinamento e/ou nivelamento da sua equipe 

profissional;  

 

Demonstrar que possui a estrutura necessária para a execução do serviço, em 

equipamentos, mão de obra e espaço físico.  

 

A prestação de contas deverá ser realizada nos termos dos arts. 11 e 12 do 

Decreto nº 3.100, de 1999, contendo, no mínimo:  

I – Ofício de encaminhamento pela autoridade competente; 

 

 II – Cópia do plano de trabalho 

 

 III – Cópia do termo de parceria e dos termos aditivos, se houver, com os 

respectivos comprovantes de publicação, ou cópia de lei ou outro ato que autorize a 

transferência do recurso;  

 

IV – Relatório de execução físico-financeira;  

V – Demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os 

recursos recebidos, a contrapartida, os rendimentos auferidos na aplicação dos 

recursos no mercado financeiro, quando for o caso, e os saldos respectivos;  

 



VI – Relação dos pagamentos efetuados, com a cópia dos cheques 

emitidos ou outros comprovantes de pagamento;  

 

VII – Relação de bens móveis e imóveis adquiridos, produzidos ou 

construídos com recursos do convênio;  

 

VIII – Extrato da conta bancária específica do período de execução do 

convênio e a correspondente conciliação bancária;  

 

IX – Extrato de rendimento de aplicação financeira, quando for o caso;  

 

X – Comprovante de recolhimento do saldo de recursos à conta indicada 

pela concedente, quando for o caso;  

 

XI – Cópia do despacho adjudicatório e homologação das licitações 

realizadas ou justificativa para sua dispensa ou inexigibilidade, com o respectivo 

embasamento legal; 

 

XII – Cópia da nota de empenho das despesas realizadas, no caso de 

ente ou órgão público;  

 

XIII – Cópia dos comprovantes das despesas realizadas, tais como notas 

fiscais, recibos, guia de recolhimento de tributo, folha de pagamento, diárias, bilhete 

de passagem ou outros documentos equivalentes, acompanhados do atestado de 

recebimento dos materiais ou de execução do serviço;  

 

XIV – Cópia do comprovante de aplicação da contrapartida do executor 

e/ou parceiro, se houver.  



 

 A OSCIP, na prestação de contas, deverá seguir os modelos determinados 

pelo Decreto Federal nº 3.100, de 1999, e da Instrução Normativa Federal IN 

001/97.  

 

ANA 

Realizar o acompanhamento e avaliação das atividades por intermédio de um 

Gestor nomeado pela ANA;  

 

Depositar os recursos, na conta específica em nome da CONTRATADA, de 

acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho 

aprovado ou comunicar a CONTRATADA, quando houver parecer desfavorável 

à liberação do pagamento, com o motivo da atividade não executada ou em 

desacordo com a descrição contida no contrato. 

 

 

IX. Acompanhamento e fiscalização 

 

A ANA deverá designar um funcionário para fiscalizar o Contrato e 

acompanhar as atividades a serem desenvolvidas e executadas pela 

CONTRATADA. 

 

X. Pagamento 

 

O repasse dos recursos a OSCIP será realizado, mediante a aprovação 

dos produtos. As equipes da ANA responsáveis pelas áreas temáticas propostas 

deverão atestar a conformidade da execução dos produtos em relação às condições 

estabelecidas neste Termo de Referência e concluir pela aprovação dos relatórios 

de andamento das atividades, ou pela correção dos documentos, por meio de 

parecer técnico ou nota técnica. Solicitada a correção do produto, a contratada 

deverá entregar a versão corrigida do produto em até 30 (trinta) dias a partir da data 

da solicitação. 



 

XI. Subcontratação 

 

Vetada 

 

XII. Sanções  

 

O trabalho deverá ser realizado por toda a equipe de profissionais 

disponibilizados pela OSCIP, em um período previsto de 12 (doze) meses, 

considerando-se o prazo de elaboração e análise dos produtos e a articulação com 

os atores-chave necessária para a realização dos mesmos. Podendo ser prorrogado 

por igual período caso a CONTRATADA, não apresente os resultados deverá ser 

notificada pela ANA e em caso de não cumprir a determinação deste órgão poderá 

haver rescisão do Contrato de Parceria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. Informações complementares 

Cronograma 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 



De acordo com Pielou, (1998, p.275) "A água é muito mais do que um 

recurso natural. Ela é uma parte integral do nosso planeta. Está presente há bilhões 

de anos, e é parte da dinâmica funcional da natureza". Pode-se concluir que a água 

é algo essencial para existência de vida em um planeta.  

 

De acordo com ABES, 2013 a situação das perdas em sistemas de água 

não é boa no Brasil; há fatores limitadores em vários aspectos, e um deles reside na 

priorização das ações de investimento na expansão dos sistemas com vistas à 

Universalização, em detrimento à busca da excelência operacional no sistema de 

abastecimento de água. Há operadoras que atingiram indicadores muito bons, 

especialmente em centros médios e pequenos, permanecendo ainda questões a 

resolver em grandes centros. Neste caso, uma das preocupações mais legítimas é 

relativa ao “uso social da água”, que envolve aspectos sociais, legais, ambientais, 

sanitários e econômicos, e que compõem o montante de “águas não faturadas” das 

operadoras. A solução escapa do rol de atribuições das operadoras ou companhias 

de saneamento (especialmente as concessionárias), necessitando a intervenção das 

municipalidades na resolução das questões fundiários e urbanísticas vinculadas, e 

do Ministério Público, nas questões de cunho legal. 

 

Diante das informações levantadas neste projeto se pode concluir que 

necessitamos zelar pela água existente no Município de Salvador/ BA, considerando 

que o índice de perda na distribuição é 53,07% aliado a um período de estiagem 

crítico, e a ter atingido o volume morto das barragens é inadmissível que exista uma 

perda nesta magnitude, as perdas impactam à sociedade, ao meio ambiente – 

recurso natural, produtos químicos utilizados no tratamento da água além de 

impactar diretamente no faturamento da concessionária. E tão importante quanto 

alcançar a universalização do Saneamento Básico proposto na Lei de Diretrizes 

Nacionais para o Saneamento Básico (11.445/2007), é realizar manutenções 

periódicas nas Estações de Tratamento, visando combater as perdas físicas e não 

físicas para reduzirmos o percentual de água que vem sendo desperdiçada. 

 

Se pode afirmar que a redução das perdas na distribuição no município de 

Salvador/ BA demanda planejamento por parte da concessionária e interesse da 

mesma de canalizar esforços e recursos financeiros para um problema que se 

arrasta a anos com aumento crescente do índice de perdas, agravado pelos efeitos 

da escassez hídrica: redução do volume de água disponível nos mananciais em 



virtude da estiagem, do desmatamento da mata ciliar e assoreamento dos corpos 

d'água. A junção das perdas na distribuição e escassez hídrica, podem comprometer 

o abastecimento de água do Município de Salvador e RMS. 

Além disso, é necessário estreitar a relação da concessionária com a 

população visto que sem este apoio se torna mais difícil reduzir o tempo de reparo 

de vazamentos. Estabelecendo assim, um laço de parceria, dando ciência dos 

direitos e deveres destes atores e as contribuições ao meio ambiente resultantes 

destas atitudes. 
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