
ANOS
Rótulos de Linha Soma de R$ Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 287 28 29 30 31 32 33 34 35
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 28.093 5.981 2.372 5.611 2.528 836 258 257 469 467 481 760 229 229 232 436 452 447 446 227 225 237 437 439 447 447 239 227 224 437 440 458 446 224 225 224

SISTEMA PRINCIPAL 25.461 5.450 2.316 5.568 967 800 227 236 450 451 460 737 218 218 216 427 431 437 437 218 218 216 428 430 438 438 217 217 215 428 431 436 437 217 216 215
CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA 390 390
TRATAMENTO DE ÁGUA 780 780
RESERVAÇÃO 2.950 1.000 150 1.500 300
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 9.191 286 627 739 757 639 217 215 216 214 215 211 211 211 210 208 209 207 206 206 206 204 203 202 202 202 200 200 198 198 198 196 196 195 194 194
MICROMEDIÇÃO 4.662 210 210 210 210 213 216 224 225 6 6 6 219 222 230 231 12 12 12 225 228 236 236 17 17 17 230 233 241 241 22 22 22
PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS 150 150
MACROMEDIÇÃO 148 42 11 11 21 21 21 21
ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA 2.058 1.489 550 19
ADUTORAS DE ÁGUA TRATADA 5.132 2.465 2.667

SISTEMA INCONFIDÊNCIA 793 419 29 29 24 24 18 9 6 4 9 18 7 7 11 4 19 7 7 7 4 19 7 7 7 6 19 7 7 7 7 19 7 5 7 7
CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA 6 6
TRATAMENTO DE ÁGUA 59 59
RESERVAÇÃO 320 320
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 316 24 29 29 24 24 6 8 6 4 8 6 6 6 11 4 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6
MICROMEDIÇÃO 83 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 1 0 0 0 12 1 1 0 0 13 1 1 1 0
MACROMEDIÇÃO 11 11

ITENS GERAIS ÁGUA 1.838 111 27 14 1.537 12 12 12 12 12 12 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMANDO DO SAA 1.201 1.201
CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL ÁGUA 186 186
LICENCIAMENTO E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS DO SAA 8 4 2 2
PROJETOS E CONSULTORIAS ÁGUA 248 50 25 12 12 12 12 12 12 12 12 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
MODELAGEM E SIMULAÇÃO HIDRÁULICA 138 138
LABORATÓRIO ÁGUA 57 57

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 62.870 2.390 5.295 2.487 2.516 2.541 5.218 2.589 3.590 3.049 5.502 7.113 4.839 5.350 5.234 2.969 121 117 117 117 116 114 114 112 110 112 109 107 109 103 103 107 100 100 100 98
SISTEMA PRINCIPAL 51.647 2.068 5.077 2.436 2.464 2.489 5.166 2.537 3.481 2.997 5.451 3.278 2.444 2.334 4.887 2.754 100 97 98 95 95 93 93 91 91 90 88 88 88 84 84 84 81 81 81 79

COLETA DE ESGOTOS 25.181 6 1.801 1.824 1.852 1.878 1.900 1.926 1.948 1.977 1.996 1.229 1.247 1.257 1.272 1.284 100 97 98 95 95 93 93 91 91 90 88 88 88 84 84 84 81 81 81 79
ELEVATÓRIAS DE ESGOTO 5.380 1.330 228 921 409 781 393 405 524 390
LINHAS DE RECALQUE 1.838 121 26 213 362 230 249 637
TRONCOS, INTERCEPTORES E EMISSÁRIOS 9.647 612 875 612 612 612 612 612 612 612 1.054 1.054 443 443 443 443
TRATAMENTO DE ESGOTOS 9.600 2.400 2.400 2.400 2.400

SISTEMA WERNEK 7.798 3.199 1.573 2.835 9 10 9 10 9 10 9 9 9 10 7 10 9 7 9 9 7 10 7 9 7 7
COLETA DE ESGOTOS 2.859 877 894 899 9 10 9 10 9 10 9 9 9 10 7 10 9 7 9 9 7 10 7 9 7 7
ELEVATÓRIAS DE ESGOTO 755 524 203 27
LINHAS DE RECALQUE 953 207 82 663

SISTEMA INCONFIDÊNCIA 630 160 260 184 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
COLETA DE ESGOTOS 470 260 184 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TRATAMENTO DE ESGOTOS 160 160

ITENS GERAIS ESGOTO 2.795 322 218 52 52 52 52 52 109 52 52 636 822 21 78 21 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMANDO ESGOTO 1.231 615 615
CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL ESGOTO 186 186
LICENCIAMENTO E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS DO SES 231 115 58 58
PROJETOS E CONSULTORIAS ESGOTO 1.033 207 103 52 52 52 52 52 52 52 52 21 21 21 21 21 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
LABORATÓRIO DE ESGOTO 115 115

SISTEMA COMERCIAL 627 463 152 2 2 2 2 2 2
ITENS GERAIS DO SISTEMA COMERCIAL 627 463 152 2 2 2 2 2 2

CADASTRO 257 129 129
HIDROMETRAÇÃO E LEITURA 125 125
SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 158 158
SISTEMA DE COBRANÇA 14 2 2 2 2 2 2 2
OUTROS 73 50 23

OUTROS 383 33 150 33 33 33 33 33 33
ITENS GERAIS 383 33 150 33 33 33 33 33 33

CADASTRO TÉCNICO DE ÁGUA E ESGOTO 150 150
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO 23 3 3 3 3 3 3 3
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS 210 30 30 30 30 30 30 30

Total Geral 91.972 8.867,3 7.968,9 8.098,1 5.043,6 3.377,1 5.511,0 2.845,9 4.058,8 3.516,0 5.983,3 7.908,3 5.068,7 5.579,4 5.466,7 3.405,6 608,4 563,8 563,3 344,5 340,3 385,9 550,6 551,0 557,1 559,2 382,4 333,4 332,6 540,1 543,1 599,8 546,4 324,1 325,1 322,7

CRONOGRAMA FINANCEIRO ‐ PARAÍBA DO SUL (VALORES EM R$ X 1.000)



Rótulos de Linha Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL

SISTEMA PRINCIPAL
CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
MACROMEDIÇÃO
MICROMEDIÇÃO
PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS
RESERVAÇÃO
TRATAMENTO DE ÁGUA
ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA
ADUTORAS DE ÁGUA TRATADA

SISTEMA INCONFIDÊNCIA
CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
MACROMEDIÇÃO
MICROMEDIÇÃO
RESERVAÇÃO
TRATAMENTO DE ÁGUA

ITENS GERAIS ÁGUA
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMANDO DO SAA
CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL ÁGUA
LABORATÓRIO ÁGUA
LICENCIAMENTO E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS DO SAA
MODELAGEM E SIMULAÇÃO HIDRÁULICA
PROJETOS E CONSULTORIAS ÁGUA

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
SISTEMA PRINCIPAL

COLETA DE ESGOTOS
ELEVATÓRIAS DE ESGOTO
LINHAS DE RECALQUE
TRATAMENTO DE ESGOTOS
TRONCOS, INTERCEPTORES E EMISSÁRIOS

SISTEMA WERNEK
COLETA DE ESGOTOS
ELEVATÓRIAS DE ESGOTO
LINHAS DE RECALQUE
TRATAMENTO DE ESGOTOS
TRONCOS, INTERCEPTORES E EMISSÁRIOS

SISTEMA INCONFIDÊNCIA
COLETA DE ESGOTOS
TRATAMENTO DE ESGOTOS

ITENS GERAIS ESGOTO
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMANDO ESGOTO
CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL ESGOTO
LABORATÓRIO DE ESGOTO
LICENCIAMENTO E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS DO SES
PROJETOS E CONSULTORIAS ESGOTO

SISTEMA COMERCIAL
ITENS GERAIS DO SISTEMA COMERCIAL

CADASTRO
HIDROMETRAÇÃO E LEITURA
SISTEMA DE COBRANÇA
SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO
OUTROS

OUTROS
ITENS GERAIS

CADASTRO TÉCNICO DE ÁGUA E ESGOTO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS

CRONOGRAMA FÍSICO ‐ PARAÍBA DO SUL
ANOS



PARQUE

MORONE

RIO DE JANEIRO

LEGENDA

DATADESCRIÇÃO
A

Nº

REVISÕES

EMISSÃO INICIAL 28/11/2018

1º DISTRITO

1° E 2° DISTRITO

ESCALA 1:12.500

01/07

1:75.000ESCALA:

FOLHAASSUNTO

DATA:

CÓDIGO: REVISÃO

0 28/11/2018DESENHO 1

2º DISTRITO

3º DISTRITO

4º DISTRITO

LIMITE DE MUNICÍPIO

LIMITE DE BAIRRO

HIDROGRAFIA

ÁREA URBANA

PARAIBA DO SUL - MUNICIPIO
LOCALIZAÇÃO GERAL
ZONAS URBANAS, BAIRROS, DISTRITOS EM PARAÍBA DO SUL















   
 

 
 

  
 

1 

 

 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul - RJ 

Sumário 

APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS. ............................................................................... 4 

1. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ......................... 7 

1.1. LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DA INFRAESTRUTURA IMPLANTADA: DIAGNÓSTICO TÉCNICO-

OPERACIONAL, AMBIENTAL, FINANCEIRO E JURÍDICO-INSTITUCIONAL DA PRESTAÇÃO ATUAL DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL .................................................................................................... 7 

1.1.1. Sistema de Abastecimento de Água ............................................................................ 7 

1.1.1.1. Sistema de Abastecimento de Água principal ..................................................................... 8 

1.1.1.2. Sistema de Abastecimento de Água Inconfidência ........................................................... 21 

1.1.2. Sistema de Esgotamento Sanitário ............................................................................ 24 

1.2. PROGNÓSTICO TÉCNICO-OPERACIONAL E COMERCIAL PARA A GESTÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, 

ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO ..... 26 

1.2.1. Sistema de Abastecimento de Água .......................................................................... 26 

1.2.1.1. Projeções .......................................................................................................................... 26 

1.2.1.2. Sistema de abastecimento principal ................................................................................. 39 

1.2.1.3. Sistema de abastecimento Inconfidência ......................................................................... 58 

1.2.2. Sistema de Esgotamento Sanitário ............................................................................ 66 

1.2.2.1. Projeções .......................................................................................................................... 66 

1.2.2.2. Projeções do sistema de Esgotamento Sanitário principal ............................................... 79 

1.2.2.3. Projeções do sistema de Esgotamento Sanitário Werneck ............................................... 85 

1.2.2.4. Projeções do sistema de Esgotamento Sanitário Inconfidência........................................ 90 

1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E CUSTOS PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA, GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, COM CARACTERIZAÇÃO 

PRECISA DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS; ............................................. 98 

1.4. ANÁLISE DAS NECESSIDADES DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS PARA O ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM 

VIGOR E EXPEDIÇÃO DE DIRETRIZES AMBIENTAIS PARA O PROJETO; ....................................................................... 100 

1.5. ESTIMATIVAS DE CUSTO INDIVIDUAL DAS OBRAS DE ARQUITETURA, COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, 

PAISAGISMO E COMUNICAÇÃO VISUAL E EQUIPAMENTOS PREVISTOS INCLUINDO A REFERÊNCIA UTILIZADA; .................. 102 

1.6. ABASTECIMENTO UNIVERSALIZADO DE ÁGUA TRATADA. ............................................................... 102 

2. DO APOIO A GESTÃO ........................................................................................................ 111 

2.1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO À GESTÃO COMERCIAL, VISANDO O APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE 

MEDIÇÃO E LEITURA DO CONSUMO DE ÁGUA, CONTEMPLANDO AÇÕES PARA REDUÇÃO DE PERDAS FÍSICAS .................. 112 



   
 

 
 

  
 

2 

 

 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul - RJ 

2.2. OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE COBRANÇA E GESTÃO DE GASTOS, VISANDO A EFICIÊNCIA EM TODOS OS 

SERVIÇOS PRESTADOS ................................................................................................................................. 119 

2.3. APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS DE PERDAS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, VISANDO A REDUÇÃO DE CUSTOS COM 

ENERGIA ELÉTRICA E MELHORA NA OFERTA DE ÁGUA ...................................................................................... 140 

2.3.1. Perdas ...................................................................................................................... 140 

2.3.2. Eficiência Energética ................................................................................................ 168 

2.4. AVALIAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL ....................................................................................... 178 

3. DA ESTRUTURA TARIFÁRIA E ESTIMATIVA DE RECEITAS ................................................... 187 

3.1. ESTUDO DE ESTRUTURA TARIFÁRIA .......................................................................................... 187 

3.2. ESTRUTURA TARIFÁRIA .......................................................................................................... 187 

4. DA AVALIAÇÃO E MODELAGEM ECONÔMICO FINANCEIRA .............................................. 188 

4.1. INTRODUÇÃO – PREPARAÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIOS ............................................................ 188 

4.2. METODOLOGIA DA MODELAGEM FINANCEIRA E INDICADORES DE DESEMPENHO FINANCEIRO ............. 189 

4.3. ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA ..................................................................... 191 

a) Modelo Operacional: Modelo de Negócios e de Serviços a serem prestados ............... 191 

b) Modelo de Receitas e Estimativa Detalhada de Despesas ............................................ 192 

c) Plano de Investimentos e Reinvestimentos .................................................................... 208 

d) Estudo Demonstrativo de Viabilidade Econômica do Negócio – Plano de Negócios ..... 210 

e) Seguros e Garantias de Pagamento .............................................................................. 213 

f) Orçamento Geral da Concessão ..................................................................................... 214 

5. ANÁLISE DA VIABILIDADE DA CONCESSÃO COMUM (VALUE FOR MONEY) ....................... 214 

6. PLANO DE NEGÓCIOS E RESULTADOS DA MODELAGEM ................................................... 217 

 



   
 

 
 

  
 

3 

 

 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul - RJ 

 

Produto 1 – Do sistema de esgotamento sanitário e abastecimento 

de água 
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APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS. 

O presente documento atende ao chamamento público da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro, como PMI – PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE 

INTERESSE, com a apresentação de estudos técnicos para Gestão, Estruturação de Projetos de 

Implantação, Expansão, Restauração e Operação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 

(SES) e do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) no Município de Paraíba do Sul, incluindo 

alternativas e proposições para ampliação da capacidade de investimentos, visando a 

universalização de saneamento básico, de modo vantajoso para o município e sustentável ao 

empreendedor futuro concessionário privado. 

DA ABRANGENCIA 

A abrangência dos estudos são todos os Sistemas de Esgotamento e Tratamento 

Sanitário (SES) e os Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) do município de Paraíba do Sul. 

O município de Paraíba do Sul insere-se na bacia do Médio Paraíba do Sul, situando-se 

próximo ao limite do estado do Rio de Janeiro com Minas Gerais. O município é cortado pelo rio 

Paraíba do Sul, inclusive a própria sede do município. Esse possui área territorial de 580,8 km² e 

insere-se na região Centro-Sul Fluminense. Sua altitude em relação ao nível do mar é de 275 m. 

O fuso horário é UTC-3. 

O município subdivide-se nos Bairros, pertencentes a:  

• 1° Distrito (Paraíba do Sul): Vieira Cortêz, Veraneio Salutaris, Limoeiro Barão de Angra 

Núcleo-sede de Engenheiro Carvalhaes, Parque Morone, Lavapés, Brocotó, Palhas, 

Cerâmica, Centro e Liberdade;  

• 2° Distrito (Salutaris): Grama, Barrinha, Jatobá, Niágara, Bela Vista, Santo Antônio, 

Fernandó, Núcleo-sede Marrecas, Núcleo-sede Retiro e Núcleo-sede Queima Sangue;  

• 3° Distrito (Inconfidência): Núcleo-sede Sertão do Calixto, Núcleo-sede Membeca, 

Núcleo-sede Sardoal, Núcleo-sede Rio Manso, Núcleo-sede Rio Acima, Núcleosede Barra 

de Fagundes e Núcleo-sede Inconfidência e por fim, no  

• 4° Distrito (Werneck) : Inema, Werneck, Núcleo-sede Cavaru e Núcleo-sede Jataí. 

Conforme se pode observar no desenho 1 anexo e na figura 1 abaixo, encontram-se 

destacados em vermelho os bairros e aglomerados urbanos. 
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Figura 1 – Localização dos Bairros e Distritos em Paraíba do Sul. 

 

Fonte: Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial. 

DO MODELO DE CONCESSÃO 

De acordo com os documentos do Edital, a concessão será na modalidade de “Concessão 

Comum”, incluindo a gestão, manutenção, adequação, reforma e ampliação do sistema de 

tratamento e esgotamento sanitário e do abastecimento de água do Município de Paraíba do 

Sul. 
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DA JUSTIFICATIVA 

A relevância social dos serviços públicos de esgoto para garantia da qualidade do meio 

ambiente, da saúde pública, e do próprio desenvolvimento do Município, o que demanda a 

constante necessidade de execução de melhorias e investimentos no setor de saneamento 

ambiental, principalmente no curto e médio prazo; 

O objetivo de universalizar os serviços de abastecimento de água e de coleta, 

afastamento, tratamento e disposição final de efluentes, bem como quanto à continuidade e 

qualidade na prestação desses serviços, visto que, atualmente, observa-se que: “O município 

não possui sistema de esgotamento sanitário suficiente”; 

A necessidade de promover-se massivo investimento torna-se imprescindível para fazer 

frente aos novos parâmetros legais estabelecidos pela Lei Federal 11.445/2007, bem como para 

implantar as novas tecnologias existentes em saneamento básico, objetivando preservar, 

conservar e recuperar o meio ambiente, tornando-o ecologicamente equilibrado, através da 

gestão racional dos serviços de coleta, afastamento, tratamento e disposição final de efluentes. 

DOS ESTUDOS TÉCNICOS 

Os estudos foram realizados por meio de análise técnica da situação atual do município, 

identificação de estudos existentes, coleta de dados e realização de pesquisas de campo, 

elaboração de estudos e relatórios técnicos especializados. 

Os estudos incluem a caracterização da área do projeto, diagnóstico dos sistemas 

existentes, prognóstico contendo as proposições de alternativas para a melhoria dos sistemas e 

apresentação das premissas básicas que irão pautar a elaboração dos projetos executivos pelo 

futuro concessionário, através do desenvolvimento dos elementos técnicos de projeto, 

avaliação dos valores de investimentos envolvidos (CAPEX e OPEX), atendendo aos prazos e 

metas de universalização constantes no PMSB e/ou definidos na própria modelagem. 
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1. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

Para o levantamento da infraestrutura de saneamento existente no Município de 

Paraíba do Sul foram realizados trabalhos de campo em Outubro de 2018, com visitas às 

unidades, entrevistas com os responsáveis e levantamento de dados com a prefeitura de Paraíba 

do Sul para que o presente documento contivesse o maior número possível de informações 

locais, adicionadas às informações do PMSB, SNIS, IBGE e Google. Com base nas informações 

coletadas e complementação com dados do Google foi elaborada uma base de dados 

georreferenciada utilizada nos estudos de Diagnostico e Prognostico apresentados nos itens a 

seguir: 

1.1. LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DA INFRAESTRUTURA IMPLANTADA: DIAGNÓSTICO TÉCNICO-
OPERACIONAL, AMBIENTAL, FINANCEIRO E JURÍDICO-INSTITUCIONAL DA PRESTAÇÃO ATUAL DO SERVIÇO 

DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL 

O diagnóstico do sistema de esgotamento sanitário e abastecimento de água foi 

elaborado a partir de dados constantes no Plano Municipal de Saneamento Básico, informações 

obtidas junto aos órgãos municipais e levantamentos de campo. 

As principais fontes de referência utilizadas para o desenvolvimento deste item foram: 

• Plano de Saneamento Básico do Município de Paraíba do Sul - RJ (PMSB, 2014); 

• Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2016); 

• Levantamentos de campo realizados em Outubro de 2018. 

1.1.1. Sistema de Abastecimento de Água  

Segundo os dados coletados no SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS), ano base 2016, o sistema de abastecimento de água de Paraíba do Sul 

atendia 97,11% dos 43.084 habitantes (IBGE) do município, totalizando 41.839 habitantes 

atendidos. 

Os indicadores do sistema de abastecimento de água de Paraíba do Sul relatavam, 

97,11% de atendimento da população urbana, 97,43% de índice de hidrometração, consumo 

médio per capita de 194,83 l/hab/dia, índice de perdas na distribuição de 17,99%. 

Dada a extensão territorial do município e a sua forma de ocupação, conforme se 

observa nos desenhos 2 e 3 (anexos), existe atualmente um sistema de abastecimento principal, 
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implantado na área urbana do 2° distrito (Salutaris) que abastece a área urbana do 2° distrito 

(Salutaris), a área urbana do 1° distrito (Paraíba do Sul) e a área urbana do 4° distrito (Werneck).  

Existe também, na área urbana do 3° distrito (Inconfidência) um sistema de 

abastecimento de pequeno porte independente das unidades implantadas na sede municipal. 

 Desta forma, o diagnóstico técnico-operacional do sistema de abastecimento de água 

do munícipio de Paraíba do Sul será subdividido em sistema de abastecimento de água principal 

e sistema de abastecimento de água Inconfidência com o objetivo de melhor caracterizá-los. 

1.1.1.1. Sistema de Abastecimento de Água principal 

O sistema de abastecimento principal, implantado na área urbana do 2° distrito 

(Salutaris) abastece a área urbana do 2° distrito (Salutaris), a área urbana do 1° distrito (Paraíba 

do Sul) e a área urbana do 4° distrito (Werneck). Conforme apresenta a figura 2 abaixo: 

Figura 2 – Fluxograma sistema de abastecimento de água principal. 

 

O sistema de abastecimento principal é composto por uma captação superficial, uma 

estação elevatória de água bruta, uma estação de tratamento de água, 3 reservatórios 

reservatórios e 3 elevatórias existentes. Essas unidades serão descritas a seguir. 
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• Manancial 

O abastecimento de água no Município é suprido por manancial superficial, o Rio Paraíba 

do Sul, o qual pertence à Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul.  

O rio Paraíba do Sul é um curso de água que banha os estados de São Paulo, Rio de Janeiro 

e Minas Gerais. O rio atravessa a conhecida região socioeconômica do Vale do Paraíba, sendo o 

rio mais importante do estado do Rio de Janeiro. Nasce na serra da Bocaina, no município de 

Areias, no estado de São Paulo, com o nome de rio Paraitinga, recebendo o nome rio Paraíba do 

Sul na confluência com o Paraibuna, na Represa de Paraibuna. Perfaz um percurso total de 1.137 

km, desde a nascente do rio Paraitinga, no Nordeste Paulista, até a foz em Atafona (São João da 

Barra), no Norte Fluminense.  

• Captação 

A captação situa-se no bairro Centro, nas coordenadas geográficas: Latitude 7547731.01 

S e Longitude 676076.84 E, na altitude de 281 m acima do nível do mar conforme demonstrado 

na figura 3. 

Figura 3 – Sistema de abastecimento de água principal: Localização dos canais de Captação 
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Conforme PMSB na sede do Município de Paraíba do Sul juntamente com o distrito 

de Salutaris a captação superficial de água é realizada no manancial descrito anteriormente. 

A captação no Rio Paraíba do Sul é realizada a fio d’água sem barragem de elevação de 

nível. A vazão média captada é de 130 L/s e opera por 24 horas. A água do Rio Paraíba do 

Sul é aduzida através de bombeamento até a Estação de Tratamento de Água (ETA) do 

bairro Centro. 

Segundo visita técnica realizada a captação possui 2 (1+1) canais de aproximação, até 

a estação elevatória de água bruta cada um possui sua comporta para isolamento em possíveis 

paradas para manutenção conforme Figura 4. 

Figura 4 – Sistema de abastecimento de água principal: Canais de aproximação da Captação 

 

A situação física da estrutura se encontra em bom estado, necessitando de limpeza da 

área e melhoria na urbanização do local. 

A partir do canal de tomada a água é encaminhada para a sucção pela estação 

elevatória de Água Bruta, sendo ela descrita no próximo item.  

• Estação Elevatória de Água Bruta 

Segundo visita técnica realizada e observação das condições operacionais da captação, 

como os sistemas de bombeamento composto por 02 (1+1) bombas centrifugas que operam 

24 horas sem parada, as condições dos conjuntos moto-bomba não são as melhores, conforme 
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é esperado para um sistema vital do abastecimento de água, pode-se observar na Figura 5 as 

condições de operação dos conjuntos. 

Figura 5 – EEAB: Sistema de abastecimento de água principal 

 

De forma geral, a estrutura das unidades encontra-se em bom estado de conservação. Os 

conjuntos motor-bombas estão em funcionamento, porém em condições abaixo das esperadas, 

seus horímetros chegam a marcar 40.000 horas de funcionamento. Os Quadros de Comando e 

Proteção, apresentam em condições razoáveis de conservação e funcionamento. 

A adutora de água bruta, aduz a água captada até a ETA Centro, possui um diâmetro 

nominal de 300 mm em Ferro Fundido (FoFo) com comprimento aproximado de 418 metros 

(PMSB,2012). 

• Estação de Tratamento de Água 

O Município de Paraíba do Sul possui uma Estação de Tratamento de Água (ETA) instalada 

e em operação, a qual é responsável pelo tratamento das águas de captação superficial existente 

no Município  

A ETA do Centro é responsável pelo tratamento das águas captadas no Rio Paraíba do Sul 

possui um regime de operação de 24 horas por dia com uma vazão de 130 L/s e situa-se nas 
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coordenadas geográficas: Latitude 7547726.50 m S e Longitude 676078.30 m. Conforme figura 6, 

o ponto da ETA encontra-se a uma altitude de 330 m do nível do mar.  

Figura 6 – Localização ETA Centro: Sistema de abastecimento de água principal 

 

O acesso a ETA do Centro apresenta boas condições sendo a área cercada. A ETA Centro 

se encontra licenciada, porém, não dispõe de placa identificando o local. (PMSB, 2012) 

Trata-se de uma ETA do tipo convencional que possui as seguintes unidades: mistura 

rápida, floculador, decantador, filtro, desinfecção e alcalinização. Conforme mostra a figura 7 e 8. 
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Figura 7 – ETA Centro: Sistema de abastecimento de água principal 

 

Figura 8 – ETA Centro - Decantador: Sistema de abastecimento de água principal 
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O lodo resultante do processo de tratamento é descartado diretamente no rio, sem 

tratamento. (PMSB, 2012)  

A ETA não possui registro ou dispositivos aparentes para a quantificação das vazões 

produzidas.  

• Reservação 

Conforme PMSB o Sistema de abastecimento de água conta com uma unidade para 

reservação de água tratada com um volume igual a 1000 m³. O reservatório é do tipo semi-

enterrado, construído em concreto na mesma área da ETA Centro, conforme pode-se observar na 

figura 9. 

Figura 9 – Reservatório ETA Centro: Sistema de abastecimento de água principal 

 

O reservatório é dotado de tubulação de ventilação, tubo extravasor e tubo de descarga 

de fundo. Em contrapartida não possuí tampas de inspeção, sistema de cloração, medidor de nível, 

sistema de controle de vazão em sua saída, macromedidor, sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas (SPDA), sinalização noturna ou controle automatizado. 

Embora não apontado no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), foi realizada a 

visita em campo de mais 2 reservatórios interligados ao sistema de abastecimento de água 

principal, são eles: 
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• Reservatório Limoeiro 

Utilizado para atender a região do bairro limoeiro no 1° distrito, não foi informado o 

volume do mesmo, após analise pode-se concluir que possui a função de reservatório 

intermediário para abastecimento do bairro. O reservatório encontra-se em péssimas condições 

operacionais, foram detectados problemas como: 

o Não há cobertura do reservatório, apesar de estar dentro de um abrigo 

(conforme figura 10); 

o O abrigo do reservatório possui aberturas em suas laterais, possibilitando 

a entrada de animais (conforme figura 10); 

o Existem vazamentos de grandes proporções que podem ser observados 

do lado de fora do abrigo; 

o Falta de infraestrutura para segurança no local do reservatório. 

Figura 10 – Reservatório Limoeiro: Sistema de abastecimento de água principal 
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• Reservatório Werneck 

Localizado no 4° distrito (Werneck).  Não foi informado o seu volume e função. Após 

análise chegou-se à conclusão de que ele possui por principal função a reservação da sobra de 

distribuição já que o mesmo se encontra no fim da rede de distribuição. O reservatório encontra-

se abandonado e em condições precárias, foram detectados problemas como: 

o Tubulação de entrada/saída oxidada (conforme figura 11); 

o Infraestrutura para segurança no local do reservatório em más condições 

(conforme figura 11); 

o Válvula de bloqueio em más condições operacionais; 

o Não possui tampas de inspeção, sistema de cloração, medidor de nível, 

sistema de controle de vazão em sua saída, macromedidor, para-raios, 

sinalização noturna ou controle automatizado. 

Figura 11 – Reservatório Werneck: Sistema de abastecimento de água 

 

• Boosters 

Segundo visita técnica realizada em 2 boosters no 2° distrito, 1 booster no 1° distrito e 1 

booster no 4° distrito para atendimento das zonas altas existentes nos locais, são eles: 
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• Booster Limoeiro 

Localizado no 1° distrito na Estrada Prefeito Antônio da Cruz Barros, conforme mostra 

figura 12.  

Figura 12 – Booster Limoeiro – Localização: Sistema de abastecimento de água 

 

O booster Limoeiro viabiliza o abastecimento do bairro Limoeiro do 1° distrito (Paraíba do 

Sul), conforme mostra a figura 13, o booster Limoeiro encontra-se péssimas condições de 

funcionamento e segurança, apesar de estar localizado na mesma área do reservatório Limoeiro, 

o booster não possui abrigo adequado, o local em que o conjunto moto-bomba encontra-se 

instalado não possui base para fixação e não há conjunto moto-bomba reserva. 

Figura 13 – Booster Limoeiro: Sistema de abastecimento de água 
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• Booster caminho de dentro 

Localizado no 2° distrito na esquina entre a Rua José Joaquim Gonçalves e a Av. Dr. 

Deocleciano A. de Souza, conforme mostra figura 14.  

Figura 14 – Booster Caminho de Dentro–Localização: Sistema de abastecimento de água 

 

O booster Caminho de Dentro viabiliza o abastecimento do bairro Santo Antônio do 2° 

distrito (Salutaris), conforme mostra a figura 15, o booster encontra-se condições de 

funcionamento e segurança ruins, com infraestrutura elétrica exposta, válvulas de bloqueio na 

sucção e recalque do tipo esfera (não aconselhável para esse tipo de função) e ausêncis de um 

conjunto moto-bomba reserva. 

Figura 15 – Booster Caminho de Dentro: Sistema de abastecimento de água 
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• Booster Bela Vista 

Localizado no 2° distrito entre a Rua José Alves de Oliveira e a Estrada do Inema, conforme 

mostra figura 16.  

Figura 16 – Booster Bela Vista – Localização: Sistema de abastecimento de água 

 

O booster Bela Vista viabiliza o abastecimento do bairro Bela Vista do 2° distrito (Salutaris), 

conforme mostra a figura 17, na visita os técnicos não tiveram acesso ao booster impossibilitando 

um levantamento das condições do mesmo, porem ele estar aparenta boas condições. 

Figura 17 – Booster Bela Vista: Sistema de abastecimento de água 
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• Booster Werneck 

Localizado no 4° distrito na margem da rodovia RJ 131 que vai de Salutaris a Werneck, 

conforme mostra figura 18.  

Figura 18 – Booster Werneck – Localização: Sistema de abastecimento de água principal 

 

O booster Werneck viabiliza o abastecimento de todo o 4° distrito (Werneck), e  está 

localizado junto a um condomínio residencial, possui acesso próprio, porém na visita os técnicos 

não tiveram acesso ao booster impossibilitando um levantamento das condições operacionais do 

mesmo, porem suas condições operacionais aparentam ser boas, conforme mostra a figura 19. 

Figura 19 – Booster Werneck: Sistema de abastecimento de água principal 
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• Redes de distribuição e Ligações de Água 

Segundo visita técnica realizada e observação da rede de distribuição de água e dos ramais 

de ligação, chegou-se à conclusão que a população urbana quase em sua totalidade é atendida 

com o Sistema de Abastecimento de Água - SAA, segundo SNIS (2016) o índice atual de 

abastecimento corresponde a 97,11% da população. 

Em conversa com os funcionários da prefeitura de Paraíba do Sul na visita técnica, foi 

informado que a rede de distribuição possui falha de abastecimento em alguns pontos altos, o que 

pode indicar falta de alguns sistemas de pressurização (boosters), ou problema na rede de 

distribuição nas proximidades da área com problemas. 

A rede de distribuição não conta com cadastro das suas unidades e válvulas, o que dificulta 

a avaliação precisa do seu funcionamento. 

Segundo Plano Municipal de Saneamento Básico, a rede de distribuição é de Ferro Fundido 

e PVC, mas não existe registro sobre a sua idade, o diâmetro, as condições operacionais e plantas 

que mostrem o seu caminhamento. (PMSB, 2014) 

1.1.1.2. Sistema de Abastecimento de Água Inconfidência 

Na área urbana do 3° distrito (Inconfidência), bairro Sebollas, existe um sistema de 

abastecimento de pequeno porte independente das unidades implantadas na sede municipal 

conforme figura 20 abaixo: 

Figura 20 – Fluxograma sistema de abastecimento de água Inconfidência. 
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O sistema de abastecimento de água Inconfidência é composto por um poço para 

captação de água e um sistema de reservação composto por 3 reservatórios de 5 m³, totalizando 

15 m³. Essas unidades serão descritas a seguir. 

• Poço de captação de água 

Localizado na Estrada Alberto Tôrres, em um abrigo atrás do DPO (Destacamento de 

Policiamento Ostensivo) de Inconfidência, conforme mostra figura 21 

Figura 21 – Poço de captação de água– Localização- Sistema de abastecimento de água 

Inconfidência  

 

O poço de captação de água, conforme mostra a figura 22, encontra-se condições de 

funcionamento e segurança não aceitáveis e com infraestrutura elétrica exposta, na visita técnica 

não houve acesso ao poço, impossibilitando melhor diagnóstico. 

Figura 22 – Poço de captação de água - Sistema de abastecimento de água Inconfidência  
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• Reservatórios apoiados 

Com base nas dimensões e padrões dos reservatórios visitados, o reservatório utilizado 

para atender a região do bairro Sebollas (3° distrito), possuem juntos uma capacidade de volume 

de 15 m³. O sistema de reservação encontra-se nas proximidades da Travessa José Cláudio, 

conforme mostra a figura 23. 

Figura 23 – Sistema de reservação - Sistema de abastecimento de água Inconfidência  

 

O reservatório, conforme mostra a figura 24, encontra-se instalado em um ponto alto, 

sem nenhuma proteção, abrigo ou automação. 

Figura 24 – Reservatório Limoeiro: Sistema de abastecimento de água principal 
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1.1.2. Sistema de Esgotamento Sanitário  

O Município de Paraíba do Sul não possui rede separadora de esgoto sanitário nem 

Estações de Tratamento de Esgotos, de forma que neste item de caracterização dos sistemas 

existentes e avaliação dos problemas críticos será descrita a situação atual de coleta (em 

conjunto com as águas pluviais) abordando seus problemas e limitações, serão analisados os 

projetos existentes para ampliação do sistema, elaborados pela atual Concessionária, e 

avaliados os principais impactos ambientais resultantes da ausência de interceptação e 

tratamento de esgotos. 

Conforme informado e fornecido pela Prefeitura, durante os últimos anos a atual 

Concessionária vem realizando estudos e projetos para a implantação do sistema de 

esgotamento sanitário no 1° distrito (Paraíba do Sul), constituído de rede coletora, 

interceptores, Fossas Filtro e uma estação de tratamento de esgoto. No entanto, as obras ainda 

não foram iniciadas, de maneira que os esgotos gerados são encaminhados in natura para os 

cursos d’água da região, ou passam por sistemas de tratamento primário individuais com 

posterior coleta em sistema unitário.  

A Figura 25 apresenta o fluxograma geral do sistema existente de esgotamento sanitário 

do município de Paraíba do Sul. 
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Figura 25 – Fluxograma geral do sistema de esgotamento sanitário existente 

 

O município não conta com sistema separador absoluto para coleta de esgotos. Os 

efluentes dos sistemas individuais ou coletivos (loteamentos e condomínios) são coletados 

conjuntamente com as águas pluviais. Esse sistema de transporte é denominado sistema 

unitário ou combinado, onde as águas residuais (domésticas e industriais), água de infiltração 

(água de subsolo que penetra no sistema através de tubulações e órgãos acessórios) e águas 

pluviais são veiculados por uma única tubulação. 

Durante a visita de campo, foram observados diversos pontos de lançamento de esgoto 

realizados diretamente na rede de drenagem nas ruas e seus respectivos lançamentos nos rios 

e córregos da região. A Figura 26 a seguir apresenta alguns pontos de lançamentos observados. 

Figura 26 – Pontos de lançamento de esgoto em rede de água pluvial 
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Após análise chegou-se à conclusão de que o projeto fornecido pela prefeitura de 

Paraíba do Sul, realizados sob responsabilidade da FUNASA, para implantação de um sistema 

público de coleta, afastamento e tratamento dos esgotos sanitários do 1° distrito (Paraíba do 

Sul), prevê fossas filtros para tratamento de algumas sub-bacias e lançamento direto da saída 

das fossas, o que não é aceitável como solução integrada para sistema público de tratamento 

de esgoto sanitário, logo o projeto foi desconsiderado no desenvolvimento do prognóstico. 

1.2. PROGNÓSTICO TÉCNICO-OPERACIONAL E COMERCIAL PARA A GESTÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, 
ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

DO MUNICÍPIO 

1.2.1. Sistema de Abastecimento de Água  

1.2.1.1. Projeções 

As projeções desenvolvidas consideraram os dados apresentados no PMSB. A fim de 

avaliar as reais contribuições e crescimentos populacionais no município, a estimativa de 

população, projetada para o horizonte da concessão (35 anos) foi distribuída ao longo do limite 

municipal estipulado pelo Plano Diretor, considerando os dados de ocupação determinados 

pelo IBGE. 

• Projeções de população 

A projeção de população foi elaborada com base no percentual de crescimento 

vegetativo encontrado na tendência polinomial analisada com base nos dados de IBGE de 

Paraíba do Sul sede. 

 A projeção de população utilizada para o presente projeto está apresentada na 

tabela 1 a seguir.  
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Tabela 1 –Projeção da População 

PROJETO ANO 
CRESCIMENTO 
VEGETATIVO 

POPULAÇÃO 

0 2.018 0,74% 43.742 

1 2.019 0,74% 44.066 

2 2.020 0,73% 44.388 

3 2.021 0,73% 44.706 

4 2.022 0,72% 45.022 

5 2.023 0,72% 45.335 

6 2.024 0,71% 45.644 

7 2.025 0,71% 45.951 

8 2.026 0,70% 46.255 

9 2.027 0,70% 46.556 

10 2.028 0,69% 46.853 

11 2.029 0,69% 47.148 

12 2.030 0,68% 47.440 

13 2.031 0,68% 47.729 

14 2.032 0,67% 48.015 

15 2.033 0,67% 48.298 

16 2.034 0,50% 48.578 

17 2.035 0,50% 48.855 

18 2.036 0,49% 49.129 

19 2.037 0,49% 49.400 

20 2.038 0,49% 49.668 

21 2.039 0,49% 49.934 

22 2.040 0,48% 50.196 

23 2.041 0,48% 50.455 

24 2.042 0,48% 50.711 

25 2.043 0,48% 50.965 

26 2.044 0,47% 51.215 

27 2.045 0,47% 51.462 

28 2.046 0,47% 51.707 

29 2.047 0,47% 51.948 

30 2.048 0,47% 52.187 

31 2.049 0,46% 52.422 

32 2.050 0,46% 52.655 

33 2.051 0,46% 52.884 

34 2.052 0,46% 53.111 

35 2.053 0,45% 53.334 

Vale ressaltar que a população apresentada na tabela 1 abrange toda a urbana e rural 

dos 4 distritos, sendo eles Paraíba do Sul, Salutaris, Inconfidência e Werneck, as tabelas de 2 e 

3 apresentam as populações separadas por distrito e população urbana e rural. 
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Tabela 2 –Projeção da População Urbana e Rural dos Distritos de Paraíba do Sul e Salutaris  

Ano 

%
 D

E 

C
R

ES
C

IM
EN

TO
 Tendência 

POPULAÇÃO PARAÍBA 
DO SUL (HAB) 

POPULAÇÃO SALUTARIS 
(HAB) 

URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL 

2018 0,75% 19.247 1.651 20.899 15.364 1.435 16.800 

2019 0,74% 19.390 1.663 21.054 15.478 1.446 16.925 

2020 0,73% 19.531 1.675 21.208 15.591 1.457 17.049 

2021 0,72% 19.671 1.687 21.360 15.703 1.467 17.171 

2022 0,71% 19.810 1.699 21.511 15.814 1.477 17.292 

2023 0,69% 19.948 1.711 21.660 15.924 1.487 17.412 

2024 0,68% 20.084 1.723 21.808 16.033 1.497 17.531 

2025 0,67% 20.219 1.735 21.955 16.141 1.507 17.649 

2026 0,66% 20.353 1.746 22.100 16.248 1.517 17.766 

2027 0,65% 20.485 1.757 22.244 16.354 1.527 17.882 

2028 0,64% 20.616 1.768 22.386 16.459 1.537 17.996 

2029 0,63% 20.746 1.779 22.527 16.563 1.547 18.109 

2030 0,62% 20.874 1.790 22.666 16.666 1.557 18.221 

2031 0,61% 21.001 1.801 22.804 16.767 1.566 18.332 

2032 0,60% 21.127 1.812 22.941 16.867 1.575 18.442 

2033 0,59% 21.252 1.823 23.076 16.966 1.584 18.551 

2034 0,58% 21.375 1.834 23.210 17.064 1.593 18.659 

2035 0,57% 21.497 1.844 23.342 17.161 1.602 18.765 

2036 0,56% 21.618 1.854 23.473 17.257 1.611 18.870 

2037 0,55% 21.737 1.864 23.603 17.352 1.620 18.974 

2038 0,54% 21.855 1.874 23.731 17.446 1.629 19.077 

2039 0,53% 21.972 1.884 23.858 17.539 1.638 19.179 

2040 0,53% 22.087 1.894 23.983 17.631 1.647 19.280 

2041 0,52% 22.201 1.904 24.107 17.722 1.656 19.380 

2042 0,51% 22.314 1.914 24.229 17.812 1.664 19.478 

2043 0,50% 22.425 1.924 24.350 17.901 1.672 19.575 

2044 0,49% 22.535 1.933 24.470 17.989 1.680 19.671 

2045 0,48% 22.644 1.942 24.588 18.076 1.688 19.766 

2046 0,47% 22.752 1.951 24.705 18.162 1.696 19.860 

2047 0,47% 22.858 1.960 24.820 18.247 1.704 19.953 

2048 0,46% 22.963 1.969 24.934 18.331 1.712 20.045 

2049 0,45% 23.067 1.978 25.047 18.414 1.720 20.135 

2050 0,44% 23.169 1.987 25.158 18.496 1.728 20.224 

2051 0,44% 23.270 1.996 25.268 18.577 1.736 20.312 

2052 0,43% 23.370 2.005 25.376 18.657 1.743 20.399 

2053 0,42% 23.468 2.013 25.483 18.736 1.750 20.485 
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Tabela 3 –Projeção da População Urbana e Rural dos Distritos de Werneck e Inconfidência  

Ano 

%
 D

E 

C
R

ES
C

IM
EN

TO
 Tendência 

POPULAÇÃO WERNECK 
(HAB) 

POPULAÇÃO 
INCONFIDÊNCIA (HAB) 

URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL 

2018 0,75% 3.335 682 4.019 543 1.478 2.023 

2019 0,74% 3.360 687 4.049 547 1.489 2.038 

2020 0,73% 3.385 692 4.079 551 1.500 2.053 

2021 0,72% 3.409 697 4.108 555 1.511 2.068 

2022 0,71% 3.433 702 4.137 559 1.522 2.083 

2023 0,69% 3.457 707 4.166 563 1.533 2.097 

2024 0,68% 3.481 712 4.194 567 1.543 2.111 

2025 0,67% 3.504 717 4.222 571 1.553 2.125 

2026 0,66% 3.527 722 4.250 575 1.563 2.139 

2027 0,65% 3.550 727 4.278 579 1.573 2.153 

2028 0,64% 3.573 732 4.305 583 1.583 2.167 

2029 0,63% 3.595 737 4.332 587 1.593 2.181 

2030 0,62% 3.617 742 4.359 591 1.603 2.195 

2031 0,61% 3.639 747 4.386 595 1.613 2.208 

2032 0,60% 3.661 751 4.412 599 1.623 2.221 

2033 0,59% 3.683 755 4.438 603 1.633 2.234 

2034 0,58% 3.704 759 4.464 606 1.642 2.247 

2035 0,57% 3.725 763 4.489 609 1.651 2.260 

2036 0,56% 3.746 767 4.514 612 1.660 2.273 

2037 0,55% 3.767 771 4.539 615 1.669 2.286 

2038 0,54% 3.787 775 4.564 618 1.678 2.298 

2039 0,53% 3.807 779 4.588 621 1.687 2.310 

2040 0,53% 3.827 783 4.612 624 1.696 2.322 

2041 0,52% 3.847 787 4.636 627 1.705 2.334 

2042 0,51% 3.867 791 4.660 630 1.714 2.346 

2043 0,50% 3.886 795 4.683 633 1.723 2.358 

2044 0,49% 3.905 799 4.706 636 1.731 2.370 

2045 0,48% 3.924 803 4.729 639 1.739 2.381 

2046 0,47% 3.943 807 4.751 642 1.747 2.392 

2047 0,47% 3.961 811 4.773 645 1.755 2.403 

2048 0,46% 3.979 815 4.795 648 1.763 2.414 

2049 0,45% 3.997 819 4.817 651 1.771 2.425 

2050 0,44% 4.015 823 4.838 654 1.779 2.436 

2051 0,44% 4.033 827 4.859 657 1.787 2.447 

2052 0,43% 4.050 831 4.880 660 1.795 2.457 

2053 0,42% 4.067 834 4.901 663 1.803 2.467 

Para efeito da distribuição espacial da população foi considerada uma densidade 

uniforme pelo perímetro urbano, assim possibilitando o estudo de distribuição da população 
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para cada região dos setores dos sistemas de distribuição através de um cálculo de 

proporcionalidade de áreas.  

• Projeções de Demanda de Abastecimento 

O consumo de água foi calculado multiplicando-se a população pelo consumo per 

capita. As demandas de abastecimento foram calculadas majorando-se consumo em função 

dos percentuais de perdas e consumo per capta na distribuição em cada ano do contrato. 

totalpopulaçãopercapitaconsumoQ
usointoabastecime = =

x (1- IPD)-1 

Onde: 

Qabast= Demanda de Abastecimento potável (L/dia); 

Consumo per capita = consumo por habitante por uso (L/hab.dia); 

População total = habitantes. 

IPD = Índice Percentual de Perdas na Distribuição 

• Projeções de Vazão Máxima Diária de Abastecimento 

A vazão máxima diária é usualmente utilizada para determinar o volume do 

reservatório, para esse cálculo foi utilizada a fórmula apresentada a seguir. 

 

Onde: 

Q máxima diária = Vazão máxima diária de abastecimento (L/s); 

Demanda Abastecimento = Demanda de abastecimento potável (L/s);  

K1 = Coeficiente do dia de maior consumo – 1,2. 

• Vazão Máxima Horária de Abastecimento 

Para o cálculo da rede de distribuição foi utilizada a vazão máxima horária calculada 

através da fórmula a seguir apresentada.  

 

Onde: 

Q máxima horária = Vazão horária máxima de abastecimento (L/s); 

Demanda Abastecimento = Demanda de abastecimento potável (L/s); 

K1 = Coeficiente do dia de maior consumo – 1,2; e 

K2 = Coeficiente da hora de maior consumo – 1,5. 

• Definição de metas de abastecimento, per capta, perdas e reservação 

O Termo de Referência estabelece as metas de cobertura em 99% da população 

atendida. 

21 KKntoabastecimeDemandahoráriamáximaQ =

1KntoabastecimeDemandadiáriamáximaQ =
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O consumo Per Capta inicial conforme SNIS 2016 é de 194,8 L/hab/dia, porém conforme 

experiências e atendimentos feitos em municípios próximos a Paraíba do Sul, com a implantação 

de um plano de conscientização da população referente à economia d’água o consumo per capta 

padrão da região é de 140,0 L/hab/dia, portanto foi estipulada a meta de que progressivamente 

o consumo per capta será reduzido a esse valor em 5 anos.  

As metas de redução de perdas são estabelecidas pelo Plano Nacional de Saneamento 

Básico (PLANSAB) e correspondem a um índice de 29% no ano 2028, o que equivale ao 10° ano 

do contrato. As coberturas e redução de perdas para o período estudado são apresentadas na 

tabela 4 a seguir: 

Tabela 4 –Metas do sistema de abastecimento de água 

PROJETO ANO 
COBERTURA DE 

ÁGUA 

Per Capta 
L/hab/dia 

PERDAS NA 
DISTRIBUIÇÃO FÍSICA + 

APARENTE 

0 2.018 97,11% 194,8 47,0% 

1 2.019 97,10% 183,9 45,2% 

2 2.020 98,00% 172,9 43,4% 

3 2.021 99,00% 161,9 41,6% 

4 2.022 99,00% 151,0 39,8% 

5 2.023 99,00% 140,0 38,0% 

6 2.024 99,00% 140,0 36,2% 

7 2.025 99,00% 140,0 34,4% 

8 2.026 99,00% 140,0 32,6% 

9 2.027 99,00% 140,0 30,8% 

10 2.028 99,00% 140,0 29,0% 

11 2.029 99,00% 140,0 29,0% 

12 2.030 99,00% 140,0 29,0% 

13 2.031 99,00% 140,0 29,0% 

14 2.032 99,00% 140,0 29,0% 

15 2.033 99,00% 140,0 29,0% 

16 2.034 99,00% 140,0 29,0% 

17 2.035 99,00% 140,0 29,0% 

18 2.036 99,00% 140,0 29,0% 

19 2.037 99,00% 140,0 29,0% 

20 2.038 99,00% 140,0 29,0% 

21 2.039 99,00% 140,0 29,0% 

22 2.040 99,00% 140,0 29,0% 

23 2.041 99,00% 140,0 29,0% 

24 2.042 99,00% 140,0 29,0% 
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PROJETO ANO 
COBERTURA DE 

ÁGUA 

Per Capta 
L/hab/dia 

PERDAS NA 
DISTRIBUIÇÃO FÍSICA + 

APARENTE 

25 2.043 99,00% 140,0 29,0% 

26 2.044 99,00% 140,0 29,0% 

27 2.045 99,00% 140,0 29,0% 

28 2.046 99,00% 140,0 29,0% 

29 2.047 99,00% 140,0 29,0% 

30 2.048 99,00% 140,0 29,0% 

31 2.049 99,00% 140,0 29,0% 

32 2.050 99,00% 140,0 29,0% 

33 2.051 99,00% 140,0 29,0% 

34 2.052 99,00% 140,0 29,0% 

35 2.053 99,00% 140,0 29,0% 

Não foram estabelecidas metas para os volumes de reservação, porem vale ressaltar 

que segundo a norma ABNT NBR 12.217, os reservatórios devem possuir capacidade para 

armazenar o correspondente a 1/3 do dia de maior consumo. 

• Projeções do sistema de abastecimento principal 

O sistema de abastecimento de água principal implantado na área urbana do 2° distrito 

(Salutaris) abastece a área urbana do 2° distrito (Salutaris), a área urbana do 1° distrito (Paraíba 

do Sul) e a área urbana do 4° distrito (Werneck).  

A tabela 5 a seguir apresenta a projeção de população atendida pelo sistema de 

abastecimento de água principal. 
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Tabela 5 – projeção populacional do sistema de abastecimento principal 

Ano 

%
 D

E 

C
R

ES
C

IM
EN

TO
 

Tendência 

POPULAÇÃO PARAÍBA 
DO SUL + SALUTARIS + 

WERNECK (HAB) 

URBANO RURAL TOTAL 

2018 0,75% 37.949 3.770 41.718 

2019 0,74% 38.231 3.798 42.028 

2020 0,73% 38.510 3.826 42.335 

2021 0,72% 38.786 3.853 42.639 

2022 0,71% 39.060 3.880 42.940 

2023 0,69% 39.331 3.907 43.238 

2024 0,68% 39.600 3.934 43.533 

2025 0,67% 39.866 3.960 43.826 

2026 0,66% 40.130 3.986 44.116 

2027 0,65% 40.391 4.012 44.403 

2028 0,64% 40.649 4.038 44.687 

2029 0,63% 40.905 4.063 44.968 

2030 0,62% 41.158 4.088 45.246 

2031 0,61% 41.409 4.113 45.522 

2032 0,60% 41.657 4.138 45.795 

2033 0,59% 41.903 4.162 46.065 

2034 0,58% 42.146 4.186 46.332 

2035 0,57% 42.386 4.210 46.596 

2036 0,56% 42.624 4.234 46.857 

2037 0,55% 42.859 4.257 47.116 

2038 0,54% 43.092 4.280 47.372 

2039 0,53% 43.322 4.303 47.625 

2040 0,53% 43.549 4.326 47.875 

2041 0,52% 43.774 4.348 48.122 

2042 0,51% 43.996 4.370 48.366 

2043 0,50% 44.216 4.392 48.608 

2044 0,49% 44.433 4.414 48.847 

2045 0,48% 44.648 4.435 49.083 

2046 0,47% 44.860 4.456 49.316 

2047 0,47% 45.069 4.477 49.546 

2048 0,46% 45.276 4.498 49.773 

2049 0,45% 45.480 4.518 49.998 

2050 0,44% 45.682 4.538 50.220 

2051 0,44% 45.881 4.558 50.439 

2052 0,43% 46.078 4.578 50.655 

2053 0,42% 46.272 4.597 50.868 

A tabela 6 a seguir apresenta a projeção das vazões do sistema de abastecimento de 

água principal em função da população atendida ao longo do período de estudo. 
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Tabela 6 – Projeções de vazões sistema de abastecimento principal 

ANO  
PROJETO 

ANO 
CALENDÁRIO 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA 

PERCAPITA 
L/HAB/DIA 

PERDAS NA 
DISTRIBUIÇÃO FÍSICA 

+ APARENTE 

DEMANDA 
MÉDIA L/S 

VAZÃO 
MÁXIMA 

DIÁRIA L/S 

VAZÃO 
MÁXIMA 

HORÁRIA L/S 

0 2.018 36.851 194,8 47,0% 156,79 188,15 282,22 

1 2.019 37.121 183,9 45,2% 144,15 172,98 259,47 

2 2.020 37.739 172,9 43,4% 133,43 160,11 240,17 

3 2.021 38.397 161,9 41,6% 123,23 147,87 221,81 

4 2.022 38.668 151,0 39,8% 112,23 134,68 202,02 

5 2.023 38.937 140,0 38,0% 101,76 122,11 183,17 

6 2.024 39.203 140,0 36,2% 99,57 119,48 179,22 

7 2.025 39.446 140,0 34,4% 97,48 116,98 175,47 

8 2.026 39727 140,0 32,6% 95,51 114,61 171,91 

9 2.027 39.985 140,0 30,8% 93,63 112,35 168,53 

10 2.028 40.242 140,0 29,0% 91,84 110,21 165,31 

11 2.029 40.494 140,0 29,0% 92,42 110,90 166,35 

12 2.030 40.744 140,0 29,0% 92,99 111,58 167,38 

13 2.031 40.993 140,0 29,0% 93,55 112,27 168,40 

14 2.032 41.238 140,0 29,0% 94,11 112,94 169,40 

15 2.033 41.482 140,0 29,0% 94,67 113,60 170,41 

16 2.034 41.723 140,0 29,0% 95,22 114,26 171,40 

17 2.035 41.960 140,0 29,0% 95,76 114,91 172,37 

18 2.036 42.196 140,0 29,0% 96,30 115,56 173,34 

19 2.037 42.429 140,0 29,0% 96,83 116,20 174,30 

20 2.038 42.659 140,0 29,0% 97,36 116,83 175,24 

21 2.039 42.887 140,0 29,0% 97,88 117,45 176,18 

22 2.040 43.112 140,0 29,0% 98,39 118,07 177,10 

23 2.041 43.334 140,0 29,0% 98,90 118,68 178,02 

24 2.042 43.555 140,0 29,0% 99,40 119,28 178,92 

25 2.043 43.772 140,0 29,0% 99,90 119,88 179,81 

26 2.044 43.987 140,0 29,0% 100,39 120,47 180,70 

27 2.045 44.200 140,0 29,0% 100,87 121,05 181,57 

28 2.046 44.409 140,0 29,0% 101,35 121,62 182,43 

29 2.047 44.616 140,0 29,0% 101,82 122,19 183,28 

30 2.048 44.821 140,0 29,0% 102,29 122,75 184,12 

31 2.049 45.023 140,0 29,0% 102,75 123,30 184,95 

32 2.050 45.223 140,0 29,0% 103,21 123,85 185,78 

33 2.051 45.421 140,0 29,0% 103,66 124,39 186,59 

34 2.052 45.615 140,0 29,0% 104,10 124,92 187,39 

35 2.053 45.607 140,0 29,0% 104,54 125,45 188,17 

A tabela 7 a seguir apresenta a projeção de reservação necessária para cada distrito 

abastecido pelo sistema de abastecimento de água principal. 
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Tabela 7 – Projeções de Reservação sistema de abastecimento principal por distrito 

Ano 

PARAÍBA DO SUL SALUTARIS WERNECK 

Reserv. Necessária 
(m³) 

Reserv. 
Necessária (m³) 

Reserv. Necessária 
(m³) 

2018 2.748 2.194 476 

2019 2.527 2.017 438 

2020 2.339 1.867 405 

2021 2.160 1.724 374 

2022 1.967 1.570 341 

2023 1.784 1.424 309 

2024 1.745 1.393 302 

2025 1.709 1.364 296 

2026 1.674 1.336 290 

2027 1.641 1.310 284 

2028 1.610 1.285 279 

2029 1.620 1.293 281 

2030 1.630 1.301 282 

2031 1.640 1.309 284 

2032 1.650 1.317 286 

2033 1.659 1.325 288 

2034 1.669 1.332 289 

2035 1.679 1.340 291 

2036 1.688 1.348 293 

2037 1.697 1.355 294 

2038 1.707 1.362 296 

2039 1.716 1.370 297 

2040 1.725 1.377 299 

2041 1.734 1.384 300 

2042 1.742 1.391 302 

2043 1.751 1.398 303 

2044 1.760 1.405 305 

2045 1.768 1.411 306 

2046 1.777 1.418 308 

2047 1.785 1.425 309 

2048 1.793 1.431 311 

2049 1.801 1.438 312 

2050 1.809 1.444 314 

2051 1.817 1.451 315 

2052 1.825 1.457 316 

2053 1.832 1.463 318 

• Projeções do sistema de abastecimento Inconfidência  

Na área urbana do 3° distrito (Inconfidência), bairro Sebollas, existe um sistema de 

abastecimento de pequeno porte independente das unidades implantadas na sede municipal.  
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A tabela 8 a seguir apresenta a projeção de população atendida pelo sistema de 

abastecimento de água principal. 

Tabela 8 – projeção populacional do sistema de abastecimento inconfidência 

Ano 

%
 D

E 

C
R

ES
C

IM
EN

TO
 

Tendência 

POPULAÇÃO 
Inconfidência (HAB) 

URBANO RURAL TOTAL 

2018 0,75% 543 1.478 2.023 

2019 0,74% 547 1.489 2.038 

2020 0,73% 551 1.500 2.053 

2021 0,72% 555 1.511 2.068 

2022 0,71% 559 1.522 2.083 

2023 0,69% 563 1.533 2.097 

2024 0,68% 567 1.543 2.111 

2025 0,67% 571 1.553 2.125 

2026 0,66% 575 1.563 2.139 

2027 0,65% 579 1.573 2.153 

2028 0,64% 583 1.583 2.167 

2029 0,63% 587 1.593 2.181 

2030 0,62% 591 1.603 2.195 

2031 0,61% 595 1.613 2.208 

2032 0,60% 599 1.623 2.221 

2033 0,59% 603 1.633 2.234 

2034 0,58% 606 1.642 2.247 

2035 0,57% 609 1.651 2.260 

2036 0,56% 612 1.660 2.273 

2037 0,55% 615 1.669 2.286 

2038 0,54% 618 1.678 2.298 

2039 0,53% 621 1.687 2.310 

2040 0,53% 624 1.696 2.322 

2041 0,52% 627 1.705 2.334 

2042 0,51% 630 1.714 2.346 

2043 0,50% 633 1.723 2.358 

2044 0,49% 636 1.731 2.370 

2045 0,48% 639 1.739 2.381 

2046 0,47% 642 1.747 2.392 

2047 0,47% 645 1.755 2.403 

2048 0,46% 648 1.763 2.414 

2049 0,45% 651 1.771 2.425 

2050 0,44% 654 1.779 2.436 

2051 0,44% 657 1.787 2.447 

2052 0,43% 660 1.795 2.457 

2053 0,42% 663 1.803 2.467 
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A tabela 9 a seguir apresenta a projeção das vazões do sistema de abastecimento de 

água principal. 

Tabela 9 – Projeções de vazões sistema de abastecimento inconfidência 

ANO  
PROJETO 

ANO 
CALENDÁRIO 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA 

PERCAPITA 
L/HAB/DIA 

PERDAS NA 
DISTRIBUIÇÃO 

FÍSICA + APARENTE 

DEMANDA 
MÉDIA L/S 

VAZÃO 
MÁXIMA 
DIÁRIA 

L/S 

VAZÃO 
MÁXIMA 
HORÁRIA 

L/S 

0 2.018 527 194,8 47,0% 2,24 2,69 4,04 

1 2.019 531 183,9 45,2% 2,06 2,47 3,71 

2 2.020 540 172,9 43,4% 1,91 2,29 3,44 

3 2.021 549 161,9 41,6% 1,76 2,11 3,17 

4 2.022 553 151,0 39,8% 1,61 1,93 2,89 

5 2.023 557 140,0 38,0% 1,46 1,75 2,62 

6 2.024 561 140,0 36,2% 1,42 1,71 2,56 

7 2.025 565 140,0 34,4% 1,40 1,67 2,51 

8 2.026 569 140,0 32,6% 1,37 1,64 2,46 

9 2.027 573 140,0 30,8% 1,34 1,61 2,42 

10 2.028 577 140,0 29,0% 1,32 1,58 2,37 

11 2.029 581 140,0 29,0% 1,33 1,59 2,39 

12 2.030 585 140,0 29,0% 1,34 1,60 2,40 

13 2.031 589 140,0 29,0% 1,34 1,61 2,42 

14 2.032 593 140,0 29,0% 1,35 1,62 2,44 

15 2.033 597 140,0 29,0% 1,36 1,63 2,45 

16 2.034 600 140,0 29,0% 1,37 1,64 2,46 

17 2.035 603 140,0 29,0% 1,38 1,65 2,48 

18 2.036 606 140,0 29,0% 1,38 1,66 2,49 

19 2.037 609 140,0 29,0% 1,39 1,67 2,50 

20 2.038 612 140,0 29,0% 1,40 1,68 2,51 

21 2.039 615 140,0 29,0% 1,40 1,68 2,53 

22 2.040 618 140,0 29,0% 1,41 1,69 2,54 

23 2.041 621 140,0 29,0% 1,42 1,70 2,55 

24 2.042 624 140,0 29,0% 1,42 1,71 2,56 

25 2.043 627 140,0 29,0% 1,43 1,72 2,58 

26 2.044 630 140,0 29,0% 1,44 1,73 2,59 

27 2.045 633 140,0 29,0% 1,44 1,73 2,60 

28 2.046 636 140,0 29,0% 1,45 1,74 2,61 

29 2.047 639 140,0 29,0% 1,46 1,75 2,63 

30 2.048 642 140,0 29,0% 1,47 1,76 2,64 

31 2.049 644 140,0 29,0% 1,47 1,76 2,65 

32 2.050 647 140,0 29,0% 1,48 1,77 2,66 

33 2.051 650 140,0 29,0% 1,48 1,78 2,67 

34 2.052 653 140,0 29,0% 1,49 1,79 2,68 

35 2.053 656 140,0 29,0% 1,50 1,80 2,69 

 

A tabela 10 a seguir apresenta a projeção de reservação necessária para cada distrito 

abastecido pelo sistema de abastecimento de água principal. 
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Tabela 10 – Projeções de Reservação sistema de abastecimento inconfidência 

Ano 
INCONFIDÊNCIA 

Reserv. Necessária (m³) 

2018 78 

2019 71 

2020 66 

2021 61 

2022 56 

2023 50 

2024 49 

2025 48 

2026 47 

2027 46 

2028 46 

2029 46 

2030 46 

2031 46 

2032 47 

2033 47 

2034 47 

2035 48 

2036 48 

2037 48 

2038 48 

2039 48 

2040 49 

2041 49 

2042 49 

2043 49 

2044 50 

2045 50 

2046 50 

2047 50 

2048 51 

2049 51 

2050 51 

2051 51 

2052 52 

2053 52 
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1.2.1.2. Sistema de abastecimento principal 

Este item descreve o prognóstico sistema de abastecimento principal e as unidades 

necessárias para suprir a demanda de abastecimento da população urbana do 2° distrito 

(Salutaris), a área urbana do 1° distrito (Paraíba do Sul) e a área urbana do 4° distrito (Werneck). 

Conforme se pode observar nos desenhos 4 e 5 anexos, o sistema de abastecimento de 

água foi dividido em 3 setores, respeitando a divisa dos distritos, logo, cada distrito possui seu 

sistema de reservação e distribuição embora sejam abastecidos pela água proveniente da 

mesma ETA Centro. São eles: Setor 1 – 2° Distrito (Salutaris) – localização ETA; Setor 2 – 1° 

Distrito (Paraíba do Sul) e Setor 3 - 4° Distrito (Werneck) 

• Estação Elevatória de Água Bruta 

Uma vez avaliada a capacidade de operação da unidade de captação existente, foi 

constatada a necessidade de manutenção e melhoria do sistema atual em operação. Após essa 

avaliação foi feito o estudo de demanda para a determinar a necessidade de ampliação do 

sistema de captação conforme mostra o item abaixo. 

o Avaliação da demanda de captação 

Para a avaliação foi feito um comparativo entre capacidade de captação existente e a 

projeção da demanda de água captada, conforme apresenta a tabela 11 a seguir. 

Tabela 11 – Avaliação da demanda de captação – SAA Principal 

Ano 
Concessão 

Ano 
Calendário 

Capacidade Média 
de Captação Água 

Instalada (l/s) 

Demanda 
média de 
Água (l/s) 

Folga da 
Produção 

(l/s) 

0 2018 130,00 156,79 -26,79 

1 2019 130,00 144,15 -14,2 

2 2020 130,00 133,43 -3,4 

3 2021 130,00 123,23 6,8 

4 2022 130,00 112,23 17,8 

5 2023 130,00 101,76 28,2 

6 2024 130,00 99,57 30,4 

7 2025 130,00 97,48 32,5 

8 2026 130,00 95,51 34,5 

9 2027 130,00 93,63 36,4 

10 2028 130,00 91,84 38,2 

11 2029 130,00 92,42 37,6 
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Ano 
Concessão 

Ano 
Calendário 

Capacidade Média 
de Captação Água 

Instalada (l/s) 

Demanda 
média de 
Água (l/s) 

Folga da 
Produção 

(l/s) 

12 2030 130,00 92,99 37,0 

13 2031 130,00 93,55 36,4 

14 2032 130,00 94,11 35,9 

15 2033 130,00 94,67 35,3 

16 2034 130,00 95,22 34,8 

17 2035 130,00 95,76 34,2 

18 2036 130,00 96,30 33,7 

19 2037 130,00 96,83 33,2 

20 2038 130,00 97,36 32,6 

21 2039 130,00 97,88 32,1 

22 2040 130,00 98,39 31,6 

23 2041 130,00 98,90 31,1 

24 2042 130,00 99,40 30,6 

25 2043 130,00 99,90 30,1 

26 2044 130,00 100,39 29,6 

27 2045 130,00 100,87 29,1 

28 2046 130,00 101,35 28,6 

29 2047 130,00 101,82 28,2 

30 2048 130,00 102,29 27,7 

31 2049 130,00 102,75 27,2 

32 2050 130,00 103,21 26,8 

33 2051 130,00 103,66 26,3 

34 2052 130,00 104,10 25,9 

35 2053 130,00 104,54 25,5 

 

Conforme se pode observar na tabela a cima, mantendo-se o índice de perdas conforme 

metas estabelecidas e o crescimento populacional conforme aqui estimado, o sistema de 

captação em operação atende à demanda durante todo o período da concessão, com exceção 

dos 3 primeiros anos, sem a necessidade da ampliação e havendo uma sobra de vazão para 

vazão de fim de plano de 25,5 L/s. 

Desta forma, as intervenções necessárias relacionadas com o sistema de captação 

referem-se as necessidades de manutenção, ajuste e automação do sistema, conforme itens 

descritos a seguir: 
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o Manutenção nos sistemas hidromecânicos da captação  

Serão padronizadas as bombas e feita a manutenção do sistema de captação de água 

bruta, de forma que este sistema proporcione um planejamento de manutenção e controle dos 

equipamentos assegurando sua eficiência operacional. 

o Ajuste e controle de vazão na captação  

Será ajustado e padronizado o sistema de captação de água bruta com instalação de 

medidores e controladores de vazão, propiciando assim, uma operação integrada e eficiente das 

bombas, além de mitigar perdas neste sistema. 

o Manutenção e instalação de painéis elétricos/automação 

Como diagnosticado, as condições do sistema elétrico das captações são razoáveis, 

então requer uma manutenção padrão para mitigar falhas por falta de manutenção. Com as 

propostas de melhoria de automação, os painéis de automação serão especificados e 

implantados com a tecnologia mais avançada de mercado seguindo as normas técnicas 

pertinentes e as diretrizes corporativas do Grupo Aguas do Brasil. 

• Estação de Tratamento de Água 

Uma vez identificadas deficiências relacionadas a estação de tratamento de água, foram 

propostas intervenções e melhorias em todas as unidades de tratamento. 

Neste sentido foram identificadas intervenções, adequações e reformas nos sistemas de 

tratamento de água existentes para aumentar a eficiência e segurança operacional bem como a 

segurança dos colaboradores e também do meio ambiente. 

Foi detectado a necessidade e será implantada um melhor plano de 

tratamento/descarte do lodo gerado pela ETA, já que o mesmo é descartado atualmente 

diretamente no Rio Paraíba do Sul 

Através do Laboratório de análises de água, a ser também implantado, este terá toda a 

infraestrutura necessária para a execução de todas as análises de controle de processo dos 

sistemas de água, incluindo as análises físico-químicas e microbiológicas, como análise de cor, 

pH, turbidez, temperatura, cloro residual livre, flúor, condutividade, coliformes termos 

tolerantes, coliformes totais e bactérias heterotróficas. 
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O plano de amostragem será definido com base no processo de tratamento e atenderá 

plenamente aos anexos referentes à amostragem, aos parâmetros analíticos e a frequência de 

análises da Portaria do Ministério da Saúde No. 2914 de novembro de 2011. Esta Portaria 

discorre sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e seu padrão de potabilidade. 

O Grupo Águas do Brasil contará ainda com o apoio de laboratórios externos certificados 

pelo Inmetro, para a realização de análises para controle de qualidade e para a realização de 

programas de crosscheck interlaboratoriais. 

Após a identificação das deficiências relacionadas a estação de tratamento de água, foi 

feito o estudo de demanda para a determinar a necessidade de ampliação da estação de 

tratamento de água conforme mostra o item abaixo. 

o Avaliação da demanda de Tratamento 

As intervenções relacionadas a estação de tratamento da água foram propostas de 

forma a atender as exigências relacionadas tanto à saúde pública, quanto aos aspectos técnicos 

e operacionais. 

Para a avaliação foi feito um comparativo entre capacidade de tratamento de água 

existente e a projeção da demanda de água tratada, conforme apresenta a tabela 12 a seguir. 

Tabela 12 – Avaliação da demanda de Tratamento – SAA Principal 

Ano 
Concessão 

Ano 
Calendário 

Capacidade Média 
de Captação Água 

Instalada (l/s) 

Demanda 
média de 
Água (l/s) 

Folga da 
Produção 

(l/s) 

0 2018 130,00 156,79 -26,79 

1 2019 130,00 144,15 -14,2 

2 2020 130,00 133,43 -3,4 

3 2021 130,00 123,23 6,8 

4 2022 130,00 112,23 17,8 

5 2023 130,00 101,76 28,2 

6 2024 130,00 99,57 30,4 

7 2025 130,00 97,48 32,5 

8 2026 130,00 95,51 34,5 

9 2027 130,00 93,63 36,4 

10 2028 130,00 91,84 38,2 

11 2029 130,00 92,42 37,6 
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Ano 
Concessão 

Ano 
Calendário 

Capacidade Média 
de Captação Água 

Instalada (l/s) 

Demanda 
média de 
Água (l/s) 

Folga da 
Produção 

(l/s) 

12 2030 130,00 92,99 37,0 

13 2031 130,00 93,55 36,4 

14 2032 130,00 94,11 35,9 

15 2033 130,00 94,67 35,3 

16 2034 130,00 95,22 34,8 

17 2035 130,00 95,76 34,2 

18 2036 130,00 96,30 33,7 

19 2037 130,00 96,83 33,2 

20 2038 130,00 97,36 32,6 

21 2039 130,00 97,88 32,1 

22 2040 130,00 98,39 31,6 

23 2041 130,00 98,90 31,1 

24 2042 130,00 99,40 30,6 

25 2043 130,00 99,90 30,1 

26 2044 130,00 100,39 29,6 

27 2045 130,00 100,87 29,1 

28 2046 130,00 101,35 28,6 

29 2047 130,00 101,82 28,2 

30 2048 130,00 102,29 27,7 

31 2049 130,00 102,75 27,2 

32 2050 130,00 103,21 26,8 

33 2051 130,00 103,66 26,3 

34 2052 130,00 104,10 25,9 

35 2053 130,00 104,54 25,5 

 

Conforme se pode observar na tabela a cima, mantendo-se o índice de perdas conforme 

metas estabelecidas e o crescimento populacional conforme aqui estimado, a estação de 

tratamento em operação atende à demanda durante todo o período da concessão, com exceção 

dos 3 primeiros anos, sem a necessidade da ampliação e havendo uma sobra de vazão para 

vazão de fim de plano de 25,5 L/s. 

Desta forma, as intervenções necessárias relacionadas com a estação de tratamento 

referem-se as necessidades de manutenção, ajuste e automação do sistema, conforme itens 

descritos a seguir: 
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o Manutenção e reforma na estação de tratamento 

A estação de tratamento de água Centro passará por manutenção, reformada e 

padronização, de forma que este sistema atenda as demandadas e exigências relacionadas tanto 

à saúde pública, quanto aos aspectos técnicos e operacionais. 

 Esta padronização passará também pela instalação de medidores e controladores de 

vazão, propiciando assim, uma operação integrada e eficiente, além de mitigar problemas neste 

sistema. 

o Plano de gerenciamento e tratamento do lodo gerado pela ETA 

O lodo da ETA atualmente é descartado diretamente no Rio Paraíba do Sul, o que é 

contra indicado, e vai de contramão as boas práticas ambientais. 

Para dirimir esse problema, será projetado e implantado um plano de gerenciamento e 

tratamento do descarte do lodo gerado pela ETA, afim de reduzir os impactos ambientais e 

melhorar a qualidade da água produzida, já que atualmente os decantadores perdem sua 

eficiência pela falta de periodicidade da limpeza e coleta do lodo do mesmo. 

• Reservação 

Os reservatórios têm por objetivo regularizar a vazão, garantindo o acúmulo de água 

para consumo nas horas em que a demanda é superior à média; a segurança no abastecimento 

em caso de interrupções no funcionamento normal da adução; reserva de água para o combate 

a incêndios e redução das variações de pressões. 

O Neste sentido foram identificadas intervenções, adequações e reformas nos sistemas 

de reservação estudados conforme avaliação apresentada a seguir. 

o Avaliação da demanda de Reservação 

Para verificar as capacidades relacionadas com o sistema de reservação existente e as 

possíveis necessidades, foram realizadas avaliações das demandas de abastecimento para todo 

o período da concessão de cada setor de abastecimento proposto.  

Os cálculos obedeceram aos seguintes critérios: 

• Os volumes de reservação necessários são de 1/3 da demanda máxima diária 

com perdas; 
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• Setores de abastecimento de água propostos (divisão por distritos); 

• Vazões máximas diárias estimada por setor de abastecimento de água; 

• Reservação existente de 1.000 m³ no 2º Distrito, junto a ETA; 

• Reservação existente de 50 m³ no 4º Distrito. 

A tabela 13 a seguir apresenta os cálculos realizados para a verificação da capacidade 

do sistema de reservação como um todo, calculada conforme as premissas acima. 

Tabela 13 –Avaliação do sistema de reservação geral - SAA Principal 

Ano 
Concessão 

Ano 
Calendário 

Demanda 
Máxima 
Diária de 

Água (L/s) 

Volume de 
Reservação 
Necessário 

(m³) 

Volume de 
Reservação 
Instalado 

(m³) 

Déficit de 
Reservação 

de Água 
(m³) 

0 2018 188,15 5.419 1.050 -4.369 

1 2019 172,98 4.982 1.050 -3.932 

2 2020 160,11 4.611 1.050 -3.561 

3 2021 147,87 4.259 1.050 -3.209 

4 2022 134,68 3.879 1.050 -2.829 

5 2023 122,11 3.517 1.050 -2.467 

6 2024 119,48 3.441 1.050 -2.391 

7 2025 116,98 3.369 1.050 -2.319 

8 2026 114,61 3.301 1.050 -2.251 

9 2027 112,35 3.236 1.050 -2.186 

10 2028 110,21 3.174 1.050 -2.124 

11 2029 110,90 3.194 1.050 -2.144 

12 2030 111,58 3.214 1.050 -2.164 

13 2031 112,27 3.233 1.050 -2.183 

14 2032 112,94 3.253 1.050 -2.203 

15 2033 113,60 3.272 1.050 -2.222 

16 2034 114,26 3.291 1.050 -2.241 

17 2035 114,91 3.310 1.050 -2.260 

18 2036 115,56 3.328 1.050 -2.278 

19 2037 116,20 3.347 1.050 -2.297 

20 2038 116,83 3.365 1.050 -2.315 

21 2039 117,45 3.383 1.050 -2.333 

22 2040 118,07 3.400 1.050 -2.350 

23 2041 118,68 3.418 1.050 -2.368 

24 2042 119,28 3.435 1.050 -2.385 

25 2043 119,88 3.452 1.050 -2.402 

26 2044 120,47 3.469 1.050 -2.419 

27 2045 121,05 3.486 1.050 -2.436 

28 2046 121,62 3.503 1.050 -2.453 
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Ano 
Concessão 

Ano 
Calendário 

Demanda 
Máxima 
Diária de 

Água (L/s) 

Volume de 
Reservação 
Necessário 

(m³) 

Volume de 
Reservação 
Instalado 

(m³) 

Déficit de 
Reservação 

de Água 
(m³) 

29 2047 122,19 3.519 1.050 -2.469 

30 2048 122,75 3.535 1.050 -2.485 

31 2049 123,30 3.551 1.050 -2.501 

32 2050 123,85 3.567 1.050 -2.517 

33 2051 124,39 3.583 1.050 -2.533 

34 2052 124,92 3.598 1.050 -2.548 

35 2053 125,45 3.613 1.050 -2.563 

Como se pode observar da tabela acima, a capacidade de reservação atual de Paraíba 

do Sul está muito aquém da necessidade. As tabelas 14, 15 e 16 a seguir apresentam os cálculos 

realizados para a verificação da capacidade do sistema de reservação por setor de 

abastecimento e mostra como ficaria a situação da reservação ao longo do contrato em cada 

setor, caso nenhum investimento em reservação fosse realizado. 
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Tabela 14 –Avaliação do sistema de reservação de abastecimento do setor 1 (2º Distrito – 

Salutaris) 
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0 2.018 63,48 76,18 2.194 1.000 -1.194 

1 2.019 58,36 70,04 2.017 1.000 -1.017 

2 2.020 54,02 64,82 1.867 1.000 -867 

3 2.021 49,89 59,87 1.724 1.000 -724 

4 2.022 45,44 54,53 1.570 1.000 -570 

5 2.023 41,20 49,44 1.424 1.000 -424 

6 2.024 40,31 48,38 1.393 1.000 -393 

7 2.025 39,47 47,36 1.364 1.000 -364 

8 2.026 38,67 46,41 1.336 1.000 -336 

9 2.027 37,91 45,49 1.310 1.000 -310 

10 2.028 37,19 44,62 1.285 1.000 -285 

11 2.029 37,42 44,91 1.293 1.000 -293 

12 2.030 37,65 45,19 1.301 1.000 -301 

13 2.031 37,88 45,46 1.309 1.000 -309 

14 2.032 38,11 45,73 1.317 1.000 -317 

15 2.033 38,33 46,00 1.325 1.000 -325 

16 2.034 38,55 46,27 1.332 1.000 -332 

17 2.035 38,77 46,53 1.340 1.000 -340 

18 2.036 38,99 46,79 1.348 1.000 -348 

19 2.037 39,20 47,05 1.355 1.000 -355 

20 2.038 39,42 47,30 1.362 1.000 -362 

21 2.039 39,63 47,55 1.370 1.000 -370 

22 2.040 39,84 47,80 1.377 1.000 -377 

23 2.041 40,04 48,05 1.384 1.000 -384 

24 2.042 40,24 48,29 1.391 1.000 -391 

25 2.043 40,45 48,53 1.398 1.000 -398 

26 2.044 40,64 48,77 1.405 1.000 -405 

27 2.045 40,84 49,01 1.411 1.000 -411 

28 2.046 41,04 49,24 1.418 1.000 -418 

29 2.047 41,23 49,47 1.425 1.000 -425 

30 2.048 41,42 49,70 1.431 1.000 -431 

31 2.049 41,60 49,93 1.438 1.000 -438 

32 2.050 41,79 50,15 1.444 1.000 -444 

33 2.051 41,97 50,37 1.451 1.000 -451 

34 2.052 42,15 50,58 1.457 1.000 -457 

35 2.053 42,33 50,80 1.463 1.000 -463 
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Como se pode observar da tabela acima, a capacidade de reservação atual do setor 1 – 

2º Distrito (Salutaris) está muito aquém da necessidade, chegando a um déficit de -1.194 m³ no 

início do contrato e -463 m³ no fim do contrato de concessão. 

Tabela 15 –Avaliação do sistema de reservação de abastecimento do setor 2 (1º Distrito – 

Paraíba do Sul) 
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0 2.018 79,52 95,43 2.748 0,0 -2.748 

1 2.019 73,11 87,74 2.527 0,0 -2.527 

2 2.020 67,67 81,21 2.339 0,0 -2.339 

3 2.021 62,50 75,00 2.160 0,0 -2.160 

4 2.022 56,92 68,31 1.967 0,0 -1.967 

5 2.023 51,61 61,94 1.784 0,0 -1.784 

6 2.024 50,50 60,60 1.745 0,0 -1.745 

7 2.025 49,44 59,33 1.709 0,0 -1.709 

8 2.026 48,44 58,13 1.674 0,0 -1.674 

9 2.027 47,49 56,99 1.641 0,0 -1.641 

10 2.028 46,58 55,90 1.610 0,0 -1.610 

11 2.029 46,87 56,25 1.620 0,0 -1.620 

12 2.030 47,16 56,60 1.630 0,0 -1.630 

13 2.031 47,45 56,94 1.640 0,0 -1.640 

14 2.032 47,73 57,28 1.650 0,0 -1.650 

15 2.033 48,02 57,62 1.659 0,0 -1.659 

16 2.034 48,29 57,95 1.669 0,0 -1.669 

17 2.035 48,57 58,28 1.679 0,0 -1.679 

18 2.036 48,84 58,61 1.688 0,0 -1.688 

19 2.037 49,11 58,93 1.697 0,0 -1.697 

20 2.038 49,38 59,25 1.707 0,0 -1.707 

21 2.039 49,64 59,57 1.716 0,0 -1.716 

22 2.040 49,90 59,88 1.725 0,0 -1.725 

23 2.041 50,16 60,19 1.734 0,0 -1.734 

24 2.042 50,42 60,50 1.742 0,0 -1.742 

25 2.043 50,67 60,80 1.751 0,0 -1.751 

26 2.044 50,92 61,10 1.760 0,0 -1.760 

27 2.045 51,16 61,39 1.768 0,0 -1.768 

28 2.046 51,41 61,69 1.777 0,0 -1.777 

29 2.047 51,65 61,97 1.785 0,0 -1.785 

30 2.048 51,88 62,26 1.793 0,0 -1.793 

31 2.049 52,12 62,54 1.801 0,0 -1.801 

32 2.050 52,35 62,82 1.809 0,0 -1.809 

33 2.051 52,58 63,09 1.817 0,0 -1.817 

34 2.052 52,80 63,36 1.825 0,0 -1.825 

35 2.053 53,02 63,63 1.832 0,0 -1.832 
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Como se pode observar da tabela acima, a capacidade de reservação atual do setor 2 – 

1º Distrito (Paraíba do Sul) está muito aquém da necessidade, chegando a um déficit de -2.748 

m³ no início do contrato e -1.832 m³ no fim do contrato de concessão. 

Tabela 16 –Avaliação do sistema de reservação de abastecimento do setor 3 (4º Distrito – 

Werneck) 
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0 2.018 13,78 16,54 476 50 -426 

1 2.019 12,67 15,20 438 50 -388 

2 2.020 11,73 14,07 405 50 -355 

3 2.021 10,83 13,00 374 50 -324 

4 2.022 9,86 11,84 341 50 -291 

5 2.023 8,94 10,73 309 50 -259 

6 2.024 8,75 10,50 302 50 -252 

7 2.025 8,57 10,28 296 50 -246 

8 2.026 8,39 10,07 290 50 -240 

9 2.027 8,23 9,88 284 50 -234 

10 2.028 8,07 9,69 279 50 -229 

11 2.029 8,12 9,75 281 50 -231 

12 2.030 8,17 9,81 282 50 -232 

13 2.031 8,22 9,87 284 50 -234 

14 2.032 8,27 9,93 286 50 -236 

15 2.033 8,32 9,99 288 50 -238 

16 2.034 8,37 10,04 289 50 -239 

17 2.035 8,42 10,10 291 50 -241 

18 2.036 8,46 10,16 293 50 -243 

19 2.037 8,51 10,21 294 50 -244 

20 2.038 8,56 10,27 296 50 -246 

21 2.039 8,60 10,32 297 50 -247 

22 2.040 8,65 10,38 299 50 -249 

23 2.041 8,69 10,43 300 50 -250 

24 2.042 8,74 10,48 302 50 -252 

25 2.043 8,78 10,54 303 50 -253 

26 2.044 8,82 10,59 305 50 -255 

27 2.045 8,87 10,64 306 50 -256 

28 2.046 8,91 10,69 308 50 -258 

29 2.047 8,95 10,74 309 50 -259 

30 2.048 8,99 10,79 311 50 -261 

31 2.049 9,03 10,84 312 50 -262 

32 2.050 9,07 10,89 314 50 -264 

33 2.051 9,11 10,93 315 50 -265 

34 2.052 9,15 10,98 316 50 -266 

35 2.053 9,19 11,03 318 50 -268 
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Como se pode observar da tabela acima, a capacidade de reservação atual do setor 3 – 

4º Distrito (Werneck) está muito aquém da necessidade, chegando a um déficit de -426 m³ no 

início do contrato e -268 m³ no fim do contrato de concessão. 

Através da avaliação das tabelas acima, é possível observar que são necessárias novas 

unidades de reservação para atendimento das demandas de abastecimento de água para todo 

o período da concessão.  

O déficit de reservação calculado está intimamente relacionado com o elevado índice 

de perdas do sistema e o elevado consumo per capta da população, desta forma de pode 

observar que a necessidade de ampliação do sistema reservação é muito maior nos anos iniciais 

da concessão do que nos anos finais, já que o consumo per capta e o percentual de perdas serão 

diminuídos conforme metas estabelecidas.  

As adequações dos volumes para atendimento aos primeiros anos do contrato 

conferirão em considerável folga para o restante do período devido as metas atendidas. Com as 

devidas medidas relacionadas à redução do índice de perdas, redução do consumo per capta e 

à efetivação da operação dos setores de abastecimento frente a manobras operacionais, as 

unidades de reservação necessárias a serem implantadas serão descritas no item a seguir. 

o Descrição das intervenções necessárias 

Conforme observado no diagnóstico de abastecimento de água, são necessárias 

algumas intervenções relacionadas com o sistema de reservação existente, tais como, reformas 

estruturais, aquisição de equipamentos de controle e manutenções nos dois reservatórios 

existentes, sendo eles: Reservatório existente da ETA Centro (1.000 m³) e Reservatório existente 

de Werneck (50 m³). 

Quanto as necessidades de implantação de novas unidades, foi proposta a implantação 

de reservatórios de volume útil de 2.000, 500 e 300 m³, somando 2.800 m³ de reservação 

distribuídos nos setores de abastecimento conforme tabela 17 abaixo.  
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Tabela 17 –Sistema de Reservação proposto 

Setor RESERVATÓRIO (m³) Ano de Implantação 

SETOR 1 – 2° Distrito (Salutaris) 500 2019 

SETOR 2 – 1° Distrito (Paraíba do Sul) 2000 2021 

SETOR 3 – 4° Distrito (Werneck) 300 2029 

Com a implantação dos reservatórios citados acima, o sistema de reservação será 

suficiente para suprir a demanda da população abastecida pelo sistema principal de água por 

1/3 do dia 8 horas) durante o dia de maior consumo dos setores propostos, conforme pode-se 

observar na tabela 18 a seguir. 
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Tabela 18 –Comparativo entre capacidade e necessidade de reservação 

Ano 

Setor 1 - 2° Distrito - 
SALUTARIS 

Setor 2 - 1° Distrito - 
PARAÍBA DO SUL 

Setor 3 - 4° Distrito - 
WERNECK 
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2018 2.194 1.000 -1.194  2.748 0 -2.748  476 50 -426  

2019 2.017 1.500 -517 500 2.527 0 -2.527   438 50 -388   

2020 1.867 1.500 -367   2.339 0 -2.339   405 50 -355   

2021 1.724 1.500 -224   2.160 2.000 -160 2.000 374 50 -324   

2022 1.570 1.500 -70   1.967 2.000 33   341 50 -291   

2023 1.424 1.500 76   1.784 2.000 216   309 50 -259   

2024 1.393 1.500 107   1.745 2.000 255   302 50 -252   

2025 1.364 1.500 136   1.709 2.000 291   296 50 -246   

2026 1.336 1.500 164   1.674 2.000 326   290 50 -240   

2027 1.310 1.500 190   1.641 2.000 359   284 50 -234   

2028 1.285 1.500 215   1.610 2.000 390   279 50 -229   

2029 1.293 1.500 207   1.620 2.000 380   281 350 69 300 

2030 1.301 1.500 199   1.630 2.000 370   282 350 68   

2031 1.309 1.500 191   1.640 2.000 360   284 350 66   

2032 1.317 1.500 183   1.650 2.000 350   286 350 64   

2033 1.325 1.500 175   1.659 2.000 341   288 350 62   

2034 1.332 1.500 168   1.669 2.000 331   289 350 61   

2035 1.340 1.500 160   1.679 2.000 321   291 350 59   

2036 1.348 1.500 152   1.688 2.000 312   293 350 57   

2037 1.355 1.500 145   1.697 2.000 303   294 350 56   

2038 1.362 1.500 138   1.707 2.000 293   296 350 54   

2039 1.370 1.500 130   1.716 2.000 284   297 350 53   

2040 1.377 1.500 123   1.725 2.000 275   299 350 51   

2041 1.384 1.500 116   1.734 2.000 266   300 350 50   

2042 1.391 1.500 109   1.742 2.000 258   302 350 48   

2043 1.398 1.500 102   1.751 2.000 249   303 350 47   

2044 1.405 1.500 95   1.760 2.000 240   305 350 45   

2045 1.411 1.500 89   1.768 2.000 232   306 350 44   

2046 1.418 1.500 82   1.777 2.000 223   308 350 42   

2047 1.425 1.500 75   1.785 2.000 215   309 350 41   

2048 1.431 1.500 69   1.793 2.000 207   311 350 39   

2049 1.438 1.500 62   1.801 2.000 199   312 350 38   

2050 1.444 1.500 56   1.809 2.000 191   314 350 36   

2051 1.451 1.500 49   1.817 2.000 183   315 350 35   

2052 1.457 1.500 43   1.825 2.000 175   316 350 34   

2053 1.463 1.500 37   1.832 2.000 168   318 350 32   

Conforme se pode observar na tabela 17 acima, após a implantação dos reservatórios 

propostos os setores de abastecimentos deixam de ter déficit de reservação para ter uma 

pequena folga.  
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• Boosters / Estações elevatórios de água tratada  

Para o Sistema de abastecimento de água Principal foram especificadas 2 estações 

elevatórias de água tratada que recalcam a água diretamente para os reservatórios, sendo elas: 

a estação elevatória que aduz a água até o Reservatório proposto de 2.000 m³ no setor 2 - 1º 

Distrito (Paraíba do Sul) e a estação elevatória que aduz água até o sistema de reservação do 

setor 3 - 4° Distrito Werneck (comporto pelo proposto de 300 m³ e pelo reservatório existente 

de 50 m³). 

A estação elevatória de água tratada do setor 2 – 1° Distrito (Paraíba do Sul) será 

implantada no distrito de Paraíba do Sul para possibilitar a chegada da água vinda da ETA Centro 

até o Reservatório proposto de 2.000 m³ que, por usa vez, será responsável pelo abastecimento 

de todo o setor 2 – 1° Distrito (Paraíba do Sul). A estação elevatória possui uma vazão estimada 

de 98,27 L/s, altura manométrica de 60,7 mca e potência do motor 175 cv, a adutora de chega 

na elevatória possui um comprimento estimado de 1.000 metros e possuirá Ø 400 mm, já a 

adutora de recalque possui um Ø 400 mm e comprimento estimado de 300 metros. 

A estação elevatória de água tratada do setor 3 - 4° Distrito Werneck, substituirá o atual 

booster existente que abastece Werneck, que com a implantação de uma nova adutora até o 

sistema de reservação terá como única função o abastecimento do sistema de reservação do 

setor 3 - 4° Distrito Werneck. A adutora existente de recalque do booster Werneck será utilizada 

como rede primaria de abastecimento vinda do sistema de reservação, para abastecer toda a 

região do 4° Distrito - Werneck. A estação elevatória possui uma vazão estimada de 9,85 L/s, 

altura manométrica de 65,1 mca e potência do motor 20 cv, a adutora de recalque possui um 

diâmetro estimado de 200 mm e comprimento de 5.000 metros. 

Uma vez identificadas deficiências relacionadas aos boosters existentes, e as 

necessidades de intervenções relacionadas à setorização proposta conforme apresentado nos 

desenhos 4 e 5 (anexos), foram apontadas melhorias em todas as unidades de recalque de água, 

além da indicação de novas unidades para implantação. 

Neste sentido foram identificadas intervenções, adequações e reformas nos sistemas 

Booster Limoeiro, Booster caminho de dentro, Booster Bela Vista existente para aumentar a 

eficiência, capacidade e segurança operacional para atendimento de toda a área de influência 

dos mesmos. 
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Os Booster possuem por principal função o aumento na pressão da rede para possibilitar 

o atendimento das áreas mais altas que a cota de atendimento do reservatório do setor em 

questão conforme mostra o desenho 04 e 05, a tabela 19 abaixo descreve os dados dos boosters 

indicados como necessários no estudo de prognostico do sistema de abastecimento de água. 

Tabela 19 – Dados dos Boosters 

NOME ZONA DE ATENDIMENTO VAZÃO 
ALTURA 

MANOMÉTRICA 
POTÊNCIA 

BOO-01 ZONA ALTA 01 3,71 L/s 59,6 mca 7 CV 

BOO-02 ZONA ALTA 02  
(BOOSTER CAMINHO DE DENTRO) 

4,6 L/s 80,3 mca 
10 CV 

BOO-03 ZONA ALTA 03  
(BOOSTER BELA VISTA) 

13,97 L/s 55,4 mca 
25 CV 

BOO-04 ZONA ALTA 04 2,72 L/s 44,3 mca 4 CV 

BOO-05 ZONA ALTA 05 1,12 L/s 16,6 mca 0,75 CV 

BOO-06 ZONA ALTA 06 0,48 L/s 19,4 mca 0,33 CV 

BOO-07 ZONA ALTA 07 3,07 L/s 48,3 mca 5 CV 

BOO-08 ZONA ALTA 08 1,41 L/s 6,5 mca 0,33 CV 

BOO-09 ZONA ALTA 09  
(BOOSTER LIMOEIRO) 

11,51 L/s 82,6 mca 
30 CV 

BOO-10 ZONA ALTA 10 20,64 L/s 102,4 mca 60 CV  

BOO-11 ZONA ALTA 11 0,59 L/s 1,7 mca 0,16 CV 

O booster BOO-10, foi especificado para atendimento da área do bairro Barão de Angra, 

que se encontra distante da sede de Paraíba do Sul, então o booster possui um recalque com 

diâmetro estimado de 150 mm e comprimento de 3800 metros. 

• Redes de Distribuição e Ligações Prediais 

Conforme apresentado no diagnóstico, atualmente o sistema de abastecimento de água 

atende 97,11% da população de Paraíba do Sul. A fim de aumentar o índice de cobertura do 

sistema para 99,00% conforme definido em meta são necessárias intervenções relacionadas a 

sua manutenção e implantações visando o crescimento vegetativo da população. Além disto, 

uma vez apontada a existência de redes de distribuição em cimento amianto no município, 

deverá ser proposta a sua substituição.  

Para a aumento da cobertura do sistema e acompanhamento do crescimento vegetativo 

da população, foi estimada a implantação de aproximadamente 25.300 metros de rede de 

distribuição a ser realizada ano a ano conforme metas de cobertura, ocupação e necessidade do 

município.  
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A expansão da cobertura do sistema de abastecimento de água será de responsabilidade 

integral da futura Concessionaria, já a estimativa de redes para acompanhamento do 

crescimento vegetativo leva em consideração que 75% das redes de distribuição será executado 

pelos empreendedores privados, visto que é de responsabilidade dos futuros loteamentos a 

implantação da infraestrutura necessária para ocupação da região, sendo assim 

aproximadamente 6.500 metros de rede de distribuição deverão ser implantados pela 

concessionaria, além de 21.000 metros de rede substituídos e 2.300 metros de rede utilizados 

para fechar anéis de distribuição, totalizando aproximadamente 31.000 metros de redes que 

serão implantados pela concessionária no decorrer dos anos. 

As tabelas 20 e 21 a seguir apresentam a avaliação realizada para o cálculo das 

necessidades relacionadas com o sistema de distribuição para o período de concessão. 

O incremento de rede de distribuição de água foi calculado com base na diferença de 

extensão de rede executada por ano com relação ao crescimento vegetativo da população, os 

incrementos são pequenos, uma vez que o sistema já possui cobertura superior a 97% e atinge 

99% já no terceiro ano de contrato, mantendo este percentual até o final. 
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Tabela 20 –Projeção de rede de distribuição  

Ano 
Concessão 

Ano 
Calendário 

Extensão de Rede 
de Água (m) 

Incremento de 
Rede de Água Pela 
Concessionária (m) 

0 2018 119.880  

1 2019 120.754 219 

2 2020 122.759 501 

3 2021 124.903 536 

4 2022 125.799 224 

5 2023 126.673 219 

6 2024 127.526 213 

7 2025 128.390 216 

8 2026 129.233 211 

9 2027 130.086 213 

10 2028 130.907 205 

11 2029 131.728 205 

12 2030 132.549 205 

13 2031 133.360 203 

14 2032 134.149 197 

15 2033 134.949 200 

16 2034 135.727 195 

17 2035 136.495 192 

18 2036 137.263 192 

19 2037 138.031 192 

20 2038 138.778 187 

21 2039 139.513 184 

22 2040 140.239 181 

23 2041 140.964 181 

24 2042 141.689 181 

25 2043 142.393 176 

26 2044 143.097 176 

27 2045 143.779 171 

28 2046 144.462 171 

29 2047 145.144 171 

30 2048 145.805 165 

31 2049 146.467 165 

32 2050 147.117 163 

33 2051 147.757 160 

34 2052 148.397 160 

35 2053 149.016 155 

 

Em paralelo às ações propostas, devem ser realizados programas e projetos para 

redução do índice de perdas, que envolvem, entre outras medidas, a implantação de anéis de 

distribuição para fechamento dos setores hidráulicos, DMCs e válvulas e equipamentos 

destinados a melhoria e controle do sistema. 

A tabela 21 abaixo apresenta a proposta de implantação de hidrômetros ano a ano no 

período estudado. 
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Tabela 21 – Propostas para implantação do sistema de hidrometração 

Ano 
Concessão 

Ano 
Calendário 

Substituição 
de  HDs (1ª 

Troca) 
(un) 

Substituição 
de  HDs (2ª 

Troca) 
(un) 

Substituição 
de  HDs (3ª 

Troca) 
(un) 

Substituição 
de  HDs (4ª 

Troca) 
(un) 

Substituição 
de  HDs (5ª 

Troca) 
(un) 

Substituição 
de  HDs 

Total 
(un) 

0 2018            

1 2019 2.740         2.740 

2 2020 2.740         2.740 

3 2021 2.740         2.740 

4 2022 2.740         2.740 

5 2023 0         0 

6 2024 0         0 

7 2025 0         0 

8 2026   3.103       3.103 

9 2027   2.928       2.928 

10 2028   2.941       2.941 

11 2029   2.824       2.824 

12 2030   82       82 

13 2031   80       80 

14 2032   81       81 

15 2033     3.182     3.182 

16 2034     3.008     3.008 

17 2035     3.018     3.018 

18 2036     2.901     2.901 

19 2037     159     159 

20 2038     156     156 

21 2039     155     155 

22 2040       3.257   3.257 

23 2041       3.081   3.081 

24 2042       3.090   3.090 

25 2043       2.973   2.973 

26 2044       231   231 

27 2045       226   226 

28 2046       224   224 

29 2047         3.325 3.325 

30 2048         3.149 3.149 

31 2049         3.158 3.158 

32 2050         3.039 3.039 

33 2051         297 297 

34 2052         290 290 

35 2053         288 288 

Conforme se pode observar, está sendo proposta a renovação integral do parque de 

hidrômetros nos primeiros 4 anos do contrato.  Além disto, até o final do período estudado foi 

proposta a aquisição de hidrômetros para atendimento de 100% da população do município e 

posteriormente a manutenção do parque com idade máxima de 7 anos para os equipamentos. 
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1.2.1.3. Sistema de abastecimento Inconfidência 

Este item descreve o prognóstico sistema de abastecimento de água Inconfidência que 

consiste nas unidades necessárias para suprir a demanda de abastecimento da população 

urbana do 3° distrito (Inconfidência), conforme apresentado no desenho 5 anexo. 

• Poço de captação de água 

Como não foi possível a avaliação da capacidade de operação do poço de captação 

existente, foi considerada que a vazão do poço atual atende à demanda do 3° Distrito, assim 

como constatada a necessidade de manutenção e melhoria do sistema atual em operação as 

intervenções necessárias relacionadas com o sistema de captação referem-se as necessidades 

de manutenção, ajuste e automação do sistema, conforme itens descritos a seguir: 

o Manutenção nos sistemas hidromecânicos da captação  

Será feita a substituição da bomba e feita a manutenção do poço de captação de água, 

de forma que este sistema proporcione um planejamento de manutenção e controle dos 

equipamentos assegurando sua eficiência operacional. 

o Ajuste e controle de vazão na captação  

Será ajustado e padronizado o poço de captação de água bruta com instalação de 

medidores e controladores de vazão, propiciando assim, uma operação integrada e eficiente das 

bombas, além de mitigar perdas neste sistema. 

o Manutenção e instalação de painéis elétricos/automação 

Como diagnosticado, as condições do sistema elétrico das captações são razoáveis, 

então requer uma manutenção padrão para mitigar falhas por falta de manutenção. Com as 

propostas de melhoria de automação, os painéis de automação serão especificados e 

implantados com a tecnologia mais avançada de mercado seguindo as normas técnicas 

pertinentes e as diretrizes corporativas do Grupo Águas do Brasil. 

• Reservação 

Os reservatórios têm por objetivo regularizar a vazão, garantindo o acúmulo de água 

para consumo nas horas em que a demanda é superior à média; a segurança no abastecimento 
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em caso de interrupções no funcionamento normal da adução; reserva de água para o combate 

a incêndios e redução das variações de pressões. 

O Neste sentido foram identificadas intervenções, adequações e reformas nos sistemas 

de reservação estudados conforme avaliação apresentada a seguir. 

o Avaliação da demanda de Tratamento 

Para verificar as capacidades relacionadas com o sistema de reservação existente e as 

possíveis necessidades, foram realizadas avaliações das demandas de abastecimento para todo 

o período da concessão de cada setor de abastecimento proposto.  

Os cálculos obedeceram aos seguintes critérios: 

• Os volumes de reservação necessários são de 1/3 da demanda máxima diária 

com perdas; 

• Vazões máximas diárias estimada por setor de abastecimento de água; 

• Reservação existente de 15 m³. 

A tabela 22 a seguir apresenta os cálculos realizados para a verificação da capacidade 

do sistema de reservação como um todo, calculada conforme as premissas acima. 

Tabela 22 – Avaliação do sistema de reservação geral - SAA Inconfidência  

Ano 
Concessão 

Ano 
Calendário 

Demanda 
Máxima Diária 
de Água (L/s) 

Volume de 
Reservação 

Necessário (m³) 

Volume de 
Reservação 

Instalado (m³) 

Déficit de 
Reservação de 

Água (m³) 

0 2018 2,69 77 15 -62 

1 2019 2,47 71 15 -56 

2 2020 2,29 66 15 -51 

3 2021 2,11 61 15 -46 

4 2022 1,93 55 15 -40 

5 2023 1,75 50 15 -35 

6 2024 1,71 49 15 -34 

7 2025 1,67 48 15 -33 

8 2026 1,64 47 15 -32 

9 2027 1,61 46 15 -31 

10 2028 1,58 46 15 -31 

11 2029 1,59 46 15 -31 

12 2030 1,60 46 15 -31 

13 2031 1,61 46 15 -31 

14 2032 1,62 47 15 -32 
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Ano 
Concessão 

Ano 
Calendário 

Demanda 
Máxima Diária 
de Água (L/s) 

Volume de 
Reservação 

Necessário (m³) 

Volume de 
Reservação 

Instalado (m³) 

Déficit de 
Reservação de 

Água (m³) 

15 2033 1,63 47 15 -32 

16 2034 1,64 47 15 -32 

17 2035 1,65 48 15 -33 

18 2036 1,66 48 15 -33 

19 2037 1,67 48 15 -33 

20 2038 1,68 48 15 -33 

21 2039 1,68 49 15 -34 

22 2040 1,69 49 15 -34 

23 2041 1,70 49 15 -34 

24 2042 1,71 49 15 -34 

25 2043 1,72 49 15 -34 

26 2044 1,73 50 15 -35 

27 2045 1,73 50 15 -35 

28 2046 1,74 50 15 -35 

29 2047 1,75 50 15 -35 

30 2048 1,76 51 15 -36 

31 2049 1,76 51 15 -36 

32 2050 1,77 51 15 -36 

33 2051 1,78 51 15 -36 

34 2052 1,79 52 15 -37 

35 2053 1,80 52 15 -37 

Como se pode observar da tabela acima, a capacidade de reservação atual de 

Inconfidência está muito aquém da necessidade, chegando a um déficit de -62 m³ no início do 

contrato e -37 m³ no fim do contrato de concessão. 

Através da avaliação da tabela acima, é possível observar que são necessárias novas 

unidades de reservação para atendimento das demandas de abastecimento de água para todo 

o período da concessão.  

O déficit de reservação calculado está intimamente relacionado com o elevado índice 

de perdas do sistema e o elevado consumo per capta da população, desta forma de pode 

observar que a necessidade de ampliação do sistema reservação é muito maior nos anos iniciais 

da concessão do que nos anos finais, já que o consumo per capta e o percentual de perdas serão 

diminuídos conforme metas estabelecidas.  

As adequações dos volumes para atendimento aos primeiros anos do contrato 

conferirão em considerável folga para o restante do período devido as metas atendidas. Com as 
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devidas medidas relacionadas à redução do índice de perdas, redução do consumo per capta e 

à efetivação da operação dos setores de abastecimento frente a manobras operacionais, as 

unidades de reservação necessárias a serem implantadas serão descritas no item a seguir. 

o Descrição das intervenções necessárias 

Conforme observado no diagnóstico de abastecimento de água, são necessárias 

algumas intervenções relacionadas com o sistema de reservação existente, tais como, reformas 

estruturais, aquisição de equipamentos de controle e manutenções no sistema de reservação 

existente que é composto por 3 reservatórios de 5 m³ cada, totalizando 15 m³. 

Quanto as necessidades de implantação de novas unidades, foi proposta a implantação 

de reservatórios de volume útil de 40 m³ de reservação, conforme tabela 23 abaixo.  

Tabela 23 –Sistema de Reservação proposto 

Setor RESERVATÓRIO (m³) Ano de Implantação 

SAA Inconfidência 40 2019 

 

Com a implantação dos reservatórios citados acima, o sistema de reservação será 

suficiente para suprir a demanda da população abastecida pelo sistema principal de água por 

1/3 do dia 8 horas) durante o dia de maior consumo dos setores propostos, conforme pode-se 

observar na tabela 24 a seguir. 
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Tabela 24 –Comparativo entre capacidade e necessidade de reservação 

Ano 

3° Distrito – INCONFIDÊNCIA 

R
e

se
rv

aç
ão

 

n
e

ce
ss

ár
ia

 (
m

³)
 

R
e

se
rv

aç
ão

 

in
st

al
ad

a 
(m

³)
 

V
o

lu
m

e
 d

e
 

R
e

se
rv

aç
ão

 

In
st

al
ad

o
 (

m
³)

 

Fo
lg

a 
n

a 

R
e

se
rv

aç
ão

 (
m

³)
 

2018 78 55 -63  

2019 71 55 -16 40 

2020 66 55 -11  

2021 61 55 -6  

2022 56 55 -1  

2023 50 55 5  

2024 49 55 6  

2025 48 55 7  

2026 47 55 8  

2027 46 55 9  

2028 46 55 9  

2029 46 55 9  

2030 46 55 9  

2031 46 55 9  

2032 47 55 8  

2033 47 55 8  

2034 47 55 8  

2035 48 55 7  

2036 48 55 7  

2037 48 55 7  

2038 48 55 7  

2039 48 55 7  

2040 49 55 6  

2041 49 55 6  

2042 49 55 6  

2043 49 55 6  

2044 50 55 5  

2045 50 55 5  

2046 50 55 5  

2047 50 55 5  

2048 51 55 4  

2049 51 55 4  

2050 51 55 4  

2051 51 55 4  

2052 52 55 3  

2053 52 55 3  

Conforme se pode observar na tabela 24 acima, após a implantação do reservatório 

proposto o sistema de abastecimento deixa de ter déficit de reservação para ter uma pequena 

folga.  
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• Redes de Distribuição e Ligações Prediais: 

Conforme apresentado no diagnóstico, atualmente o sistema de abastecimento de água 

atende 97,11% da população de Inconfidência. A fim de aumentar o índice de cobertura do 

sistema para 99,00% conforme definido em meta são necessárias intervenções relacionadas a 

sua manutenção e implantações visando o crescimento vegetativo da população. Além disto, 

uma vez apontada a existência de redes de distribuição em cimento amianto no município, 

deverá ser proposta a sua substituição.  

Para a aumento da cobertura do sistema frente ao incremento da população, foi 

estimada a implantação de aproximadamente 1.069 metros de rede de distribuição, entre 

incremento, substituição e adequações das redes, a ser realizada ano a ano conforme ocupação 

e necessidade do município, sendo assim aproximadamente 376 metros de rede de distribuição 

deverão ser implantados pela concessionaria, além de 606 metros de rede substituídos e 87 

metros de rede utilizados para fechar anéis de distribuição. 

As tabelas 25 e 26 a seguir apresentam a avaliação realizada para o cálculo das 

necessidades relacionadas com o sistema de distribuição para o período de concessão. 

O incremento de rede de distribuição de água foi calculado com base na diferença de 

extensão de rede executada por ano com relação ao crescimento vegetativo da população. 
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Tabela 25 –Projeção de rede de distribuição  

Ano 
Concessão 

Ano 
Calendário 

Extensão de 
Rede de 

Água 
(m) 

Incremento de 
Rede de Água 

(m) 

0 2018 1.717   

1 2019 1.728 11 

2 2020 1.760 32 

3 2021 1.792 32 

4 2022 1.802 11 

5 2023 1.813 11 

6 2024 1.824 11 

7 2025 1.845 21 

8 2026 1.856 11 

9 2027 1.856 0 

10 2028 1.877 21 

11 2029 1.888 11 

12 2030 1.898 11 

13 2031 1.909 11 

14 2032 1.941 32 

15 2033 1.941 0 

16 2034 1.952 11 

17 2035 1.962 11 

18 2036 1.973 11 

19 2037 1.984 11 

20 2038 1.984 0 

21 2039 1.994 11 

22 2040 2.005 11 

23 2041 2.016 11 

24 2042 2.026 11 

25 2043 2.037 11 

26 2044 2.048 11 

27 2045 2.058 11 

28 2046 2.069 11 

29 2047 2.080 11 

30 2048 2.090 11 

31 2049 2.101 11 

32 2050 2.112 11 

33 2051 2.112 0 

34 2052 2.122 11 

35 2053 2.133 11 

 

Em paralelo as ações propostas, devem ser realizados programas e projetos para 

redução do índice de perdas, que envolvem, entre outras medidas, a implantação de anéis de 

distribuição para fechamento dos setores hidráulicos, DMCs e válvulas e equipamentos 

destinados a melhoria e controle do sistema. 
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A tabela 26 abaixo apresenta a proposta de implantação de hidrômetros ano a ano no 

período estudado. 

Tabela 26 – Propostas para implantação do sistema de hidrometração 

Ano 
Concessão 

Ano 
Calendário 

Substituição 
de  HDs (1ª 

Troca) 
(un) 

Substituição 
de  HDs (2ª 

Troca) 
(un) 

Substituição 
de  HDs (3ª 

Troca) 
(un) 

Substituição 
de  HDs (4ª 

Troca) 
(un) 

Substituição 
de  HDs (5ª 

Troca) 
(un) 

Substituição 
de  HDs 

Total 
(un) 

0 2018           0 

1 2019 0         0 

2 2020 0         0 

3 2021 0         0 

4 2022 0         0 

5 2023 0         0 

6 2024 0         0 

7 2025 0         0 

8 2026   162       162 

9 2027   3       3 

10 2028   3       3 

11 2029   1       1 

12 2030   1       1 

13 2031   1       1 

14 2032   2       2 

15 2033     163     163 

16 2034     3     3 

17 2035     5     5 

18 2036     2     2 

19 2037     2     2 

20 2038     2     2 

21 2039     5     5 

22 2040       163   163 

23 2041       4   4 

24 2042       6   6 

25 2043       3   3 

26 2044       3   3 

27 2045       2   2 

28 2046       6   6 

29 2047         164 164 

30 2048         5 5 

31 2049         7 7 

32 2050         4 4 

33 2051         4 4 

34 2052         3 3 

35 2053         7 7 

Está sendo proposta a hidrometração de todas as ligações do distrito de Inconfidência 

no primeiro ano de contrato. Por este motivo não são necessárias substituições os primeiros 

anos, á que o parque é novo. A partir do sétimo iniciam-se as visando a manutenção do parque 

com idade máxima de 7 anos para os equipamentos. 
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1.2.2. Sistema de Esgotamento Sanitário 

 Dada a extensão territorial do município e a sua forma de ocupação, foram propostos 

3 sistemas de esgotamento sanitário isolados, com sistemas de coleta, afastamento e 

tratamento de esgoto independentes sendo eles: 

• Sistema Principal: atende a área urbana do 1° distrito (Paraíba do Sul), conforme 

apresentado no desenho 6 anexo.; 

• Sistema Werneck: atende a área urbana do 4° distrito (Werneck), conforme 

apresentado no desenho 7 anexo; e 

• Sistema Inconfidência: atende a área urbana do 3° distrito (Inconfidência), 

conforme apresentado no desenho 7 anexo.. 

Desta forma, o prognostico técnico-operacional do sistema de esgotamento sanitário do 

munícipio de Paraíba do Sul será dividido em subitens conforme descrito acima com o objetivo 

de melhor caracterizá-los. 

1.2.2.1. Projeções 

As projeções desenvolvidas consideraram os dados apresentados no PMSB. A fim de 

avaliar as reais contribuições e crescimentos populacionais no município, a estimativa de 

população, projetada para o horizonte da concessão (35 anos) foi distribuída ao longo do limite 

municipal estipulado pelo Plano Diretor, considerando os dados de ocupação determinados 

pelo IBGE. 

• Projeções de população 

A projeção de população foi elaborada com base no percentual de crescimento 

vegetativo encontrado na tendência polinomial analisada com base nos dados de IBGE de 

Paraíba do Sul sede. 

 A projeção de população utilizada para o presente projeto está apresentada na 

tabela 27 a seguir.  
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Tabela 27 –Projeção da População 

PROJETO ANO 
CRESCIMENTO 
VEGETATIVO 

POPULAÇÃO 

0 2.018 0,74% 43.742 

1 2.019 0,74% 44.066 

2 2.020 0,73% 44.388 

3 2.021 0,73% 44.706 

4 2.022 0,72% 45.022 

5 2.023 0,72% 45.335 

6 2.024 0,71% 45.644 

7 2.025 0,71% 45.951 

8 2.026 0,70% 46.255 

9 2.027 0,70% 46.556 

10 2.028 0,69% 46.853 

11 2.029 0,69% 47.148 

12 2.030 0,68% 47.440 

13 2.031 0,68% 47.729 

14 2.032 0,67% 48.015 

15 2.033 0,67% 48.298 

16 2.034 0,50% 48.578 

17 2.035 0,50% 48.855 

18 2.036 0,49% 49.129 

19 2.037 0,49% 49.400 

20 2.038 0,49% 49.668 

21 2.039 0,49% 49.934 

22 2.040 0,48% 50.196 

23 2.041 0,48% 50.455 

24 2.042 0,48% 50.711 

25 2.043 0,48% 50.965 

26 2.044 0,47% 51.215 

27 2.045 0,47% 51.462 

28 2.046 0,47% 51.707 

29 2.047 0,47% 51.948 

30 2.048 0,47% 52.187 

31 2.049 0,46% 52.422 

32 2.050 0,46% 52.655 

33 2.051 0,46% 52.884 

34 2.052 0,46% 53.111 

35 2.053 0,45% 53.334 

Vale ressaltar que a população apresentada na tabela 1 abrange toda a urbana e rural 

dos 4 distritos, sendo eles Paraíba do Sul, Salutaris, Inconfidência e Werneck, as tabelas de 28 e 

29 apresentam as populações separadas por distrito e população urbana e rural. 
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Tabela 28 –Projeção da População Urbana e Rural dos Distritos de Paraíba do Sul e Salutaris  

Ano 

%
 D

E 

C
R

ES
C

IM
EN

TO
 

Tendência 

POPULAÇÃO PARAÍBA 
DO SUL (HAB) 

POPULAÇÃO SALUTARIS 
(HAB) 

URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL 

2018 0,75% 19.247 1.651 20.899 15.364 1.435 16.800 

2019 0,74% 19.390 1.663 21.054 15.478 1.446 16.925 

2020 0,73% 19.531 1.675 21.208 15.591 1.457 17.049 

2021 0,72% 19.671 1.687 21.360 15.703 1.467 17.171 

2022 0,71% 19.810 1.699 21.511 15.814 1.477 17.292 

2023 0,69% 19.948 1.711 21.660 15.924 1.487 17.412 

2024 0,68% 20.084 1.723 21.808 16.033 1.497 17.531 

2025 0,67% 20.219 1.735 21.955 16.141 1.507 17.649 

2026 0,66% 20.353 1.746 22.100 16.248 1.517 17.766 

2027 0,65% 20.485 1.757 22.244 16.354 1.527 17.882 

2028 0,64% 20.616 1.768 22.386 16.459 1.537 17.996 

2029 0,63% 20.746 1.779 22.527 16.563 1.547 18.109 

2030 0,62% 20.874 1.790 22.666 16.666 1.557 18.221 

2031 0,61% 21.001 1.801 22.804 16.767 1.566 18.332 

2032 0,60% 21.127 1.812 22.941 16.867 1.575 18.442 

2033 0,59% 21.252 1.823 23.076 16.966 1.584 18.551 

2034 0,58% 21.375 1.834 23.210 17.064 1.593 18.659 

2035 0,57% 21.497 1.844 23.342 17.161 1.602 18.765 

2036 0,56% 21.618 1.854 23.473 17.257 1.611 18.870 

2037 0,55% 21.737 1.864 23.603 17.352 1.620 18.974 

2038 0,54% 21.855 1.874 23.731 17.446 1.629 19.077 

2039 0,53% 21.972 1.884 23.858 17.539 1.638 19.179 

2040 0,53% 22.087 1.894 23.983 17.631 1.647 19.280 

2041 0,52% 22.201 1.904 24.107 17.722 1.656 19.380 

2042 0,51% 22.314 1.914 24.229 17.812 1.664 19.478 

2043 0,50% 22.425 1.924 24.350 17.901 1.672 19.575 

2044 0,49% 22.535 1.933 24.470 17.989 1.680 19.671 

2045 0,48% 22.644 1.942 24.588 18.076 1.688 19.766 

2046 0,47% 22.752 1.951 24.705 18.162 1.696 19.860 

2047 0,47% 22.858 1.960 24.820 18.247 1.704 19.953 

2048 0,46% 22.963 1.969 24.934 18.331 1.712 20.045 

2049 0,45% 23.067 1.978 25.047 18.414 1.720 20.135 

2050 0,44% 23.169 1.987 25.158 18.496 1.728 20.224 

2051 0,44% 23.270 1.996 25.268 18.577 1.736 20.312 

2052 0,43% 23.370 2.005 25.376 18.657 1.743 20.399 

2053 0,42% 23.468 2.013 25.483 18.736 1.750 20.485 
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Tabela 29 –Projeção da População Urbana e Rural dos Distritos de Werneck e Inconfidência  

Ano 

%
 D

E 

C
R

ES
C

IM
EN

TO
 Tendência 

POPULAÇÃO WERNECK 
(HAB) 

POPULAÇÃO 
INCONFIDÊNCIA (HAB) 

URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL 

2018 0,75% 3.335 682 4.019 543 1.478 2.023 

2019 0,74% 3.360 687 4.049 547 1.489 2.038 

2020 0,73% 3.385 692 4.079 551 1.500 2.053 

2021 0,72% 3.409 697 4.108 555 1.511 2.068 

2022 0,71% 3.433 702 4.137 559 1.522 2.083 

2023 0,69% 3.457 707 4.166 563 1.533 2.097 

2024 0,68% 3.481 712 4.194 567 1.543 2.111 

2025 0,67% 3.504 717 4.222 571 1.553 2.125 

2026 0,66% 3.527 722 4.250 575 1.563 2.139 

2027 0,65% 3.550 727 4.278 579 1.573 2.153 

2028 0,64% 3.573 732 4.305 583 1.583 2.167 

2029 0,63% 3.595 737 4.332 587 1.593 2.181 

2030 0,62% 3.617 742 4.359 591 1.603 2.195 

2031 0,61% 3.639 747 4.386 595 1.613 2.208 

2032 0,60% 3.661 751 4.412 599 1.623 2.221 

2033 0,59% 3.683 755 4.438 603 1.633 2.234 

2034 0,58% 3.704 759 4.464 606 1.642 2.247 

2035 0,57% 3.725 763 4.489 609 1.651 2.260 

2036 0,56% 3.746 767 4.514 612 1.660 2.273 

2037 0,55% 3.767 771 4.539 615 1.669 2.286 

2038 0,54% 3.787 775 4.564 618 1.678 2.298 

2039 0,53% 3.807 779 4.588 621 1.687 2.310 

2040 0,53% 3.827 783 4.612 624 1.696 2.322 

2041 0,52% 3.847 787 4.636 627 1.705 2.334 

2042 0,51% 3.867 791 4.660 630 1.714 2.346 

2043 0,50% 3.886 795 4.683 633 1.723 2.358 

2044 0,49% 3.905 799 4.706 636 1.731 2.370 

2045 0,48% 3.924 803 4.729 639 1.739 2.381 

2046 0,47% 3.943 807 4.751 642 1.747 2.392 

2047 0,47% 3.961 811 4.773 645 1.755 2.403 

2048 0,46% 3.979 815 4.795 648 1.763 2.414 

2049 0,45% 3.997 819 4.817 651 1.771 2.425 

2050 0,44% 4.015 823 4.838 654 1.779 2.436 

2051 0,44% 4.033 827 4.859 657 1.787 2.447 

2052 0,43% 4.050 831 4.880 660 1.795 2.457 

2053 0,42% 4.067 834 4.901 663 1.803 2.467 

Para efeito da distribuição espacial da população foi considerada uma densidade 

uniforme pelo perímetro urbano, assim possibilitando o estudo de distribuição da população 
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para cada região dos setores dos sistemas de distribuição através de um cálculo de 

proporcionalidade de áreas.  

• Projeções de Vazões 

Para projeção das vazões de esgoto, os critérios foram definidos de acordo com as 

normas da ABNT, particularidades do município. A seguir estão apresentados os parâmetros 

fixados: 

• Coeficiente do dia de maior consumo: k1= 1,2; 

• Coeficiente da hora de maior consumo: k2 = 1,5; 

• Coeficiente de retorno água/esgoto = 0,8; 

• Coeficiente de infiltração: foi adotado o valor médio de 0,10 l/s.km. 

As vazões para dimensionamento do sistema de esgotamento sanitário são calculadas 

com o retorno da água de abastecimento somado a vazão de infiltração na rede coletora. 

A seguir são apresentadas as vazões para dimensionamento do sistema de esgotamento 

sanitário do município. 

• Demanda de Abastecimento 

As demandas de abastecimento foram calculadas multiplicando a população pelo 

consumo per capita.  

totalpopulaçãopercapitaconsumoQ
usointoabastecime = =  

Onde: 

Qabast= Demanda de Abastecimento potável (L/dia); 

Consumo per capita = consumo por habitante por uso (L/hab.dia); 

População total = habitantes. 

• Estimativa da Vazão de Infiltração 

A vazão de infiltração foi calculada conforme a fórmula a seguir apresentada: 

TirededeExtensãoQ = 1000/inf  

Onde: 

Q infiltração = vazão de infiltração (L/s);e 

Ti = taxa de inf. = 0,10 L/s.km; e 

Extensão da rede = comprimento da rede (m). 
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• Vazão Média de Esgoto 

A vazão média de esgoto foi calculada conforme a fórmula a seguir apresentada: 

inf_ QCabastQesgotomédiaQ +=  

Onde: 

Q méd. esg. = vazão média de esgoto (L/s); 

Q abast = demanda de abastecimento (L/s); 

C = Coeficiente de retorno (0,8); e 

Q infiltração = vazão de infiltração (L/s). 

• Vazão Máxima Horária de Esgoto 

A vazão máxima de esgoto foi calculada conforme a fórmula a seguir apresentada: 

iltraçãoQKKCstecimentoDemandaAbaesgotomáximaQ inf_ 21 +=  

Onde: 

Q máxima_esgoto = vazão máxima de esgoto (L/s);  

C = Coeficiente de retorno (0,8);  

Q infiltração = vazão de infiltração (L/s); 

K1 = Coeficiente do dia de maior consumo – 1,2; e 

K2 = Coeficiente da hora de maior consumo – 1,5. 

• Definição de metas de cobertura e per capta. 

O Termo de Referência estabelece as metas de cobertura em 85%. 

O consumo Per Capta inicial conforme SNIS 2016 é de 194,8 L/hab/dia, porém conforme 

experiências e atendimentos feitos em municípios próximos a Paraíba do Sul, com a implantação 

de um plano de conscientização da população referente à economia d’água o consumo per capta 

padrão da região é de 140,0 L/hab/dia, portanto foi estipulada a meta de que progressivamente 

o consumo per capta será reduzido a esse valor em 5 anos.  

As coberturas e redução do consumo per capta para o período estudado são 

apresentadas na tabela 30 a seguir: 
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Tabela 30 –Metas do sistema de coleta de esgoto 

PROJETO ANO 
COBERTURA DE 
COLETA 1° e 2° 

DISTRITO 

COBERTURA 
DE COLETA A 
3° DISTRITO 

COBERTURA 
DE COLETA 4° 

DISTRITO 

Per Capta 
L/hab/dia 

0 2.018 2,00% 0,00% 0,00% 194,8 

1 2.019 2,00% 0,00% 0,00% 183,9 

2 2.020 7,93% 0,00% 0,00% 172,9 

3 2.021 13,86% 0,00% 0,00% 161,9 

4 2.022 19,79% 0,00% 0,00% 151,0 

5 2.023 25,71% 0,00% 0,00% 140,0 

6 2.024 31,64% 0,00% 0,00% 140,0 

7 2.025 37,57% 0,00% 0,00% 140,0 

8 2.026 43,50% 0,00% 0,00% 140,0 

9 2.027 49,43% 0,00% 0,00% 140,0 

10 2.028 55,36% 0,00% 0,00% 140,0 

11 2.029 61,29% 0,00% 0,00% 140,0 

12 2.030 67,21% 0,00% 0,00% 140,0 

13 2.031 73,14% 28,33% 0,00% 140,0 

14 2.032 79,07% 56,67% 0,00% 140,0 

15 2.033 85,00% 85,00% 50,00% 140,0 

16 2.034 85,00% 85,00% 85,00% 140,0 

17 2.035 85,00% 85,00% 85,00% 140,0 

18 2.036 85,00% 85,00% 85,00% 140,0 

19 2.037 85,00% 85,00% 85,00% 140,0 

20 2.038 85,00% 85,00% 85,00% 140,0 

21 2.039 85,00% 85,00% 85,00% 140,0 

22 2.040 85,00% 85,00% 85,00% 140,0 

23 2.041 85,00% 85,00% 85,00% 140,0 

24 2.042 85,00% 85,00% 85,00% 140,0 

25 2.043 85,00% 85,00% 85,00% 140,0 

26 2.044 85,00% 85,00% 85,00% 140,0 

27 2.045 85,00% 85,00% 85,00% 140,0 

28 2.046 85,00% 85,00% 85,00% 140,0 

29 2.047 85,00% 85,00% 85,00% 140,0 

30 2.048 85,00% 85,00% 85,00% 140,0 

31 2.049 85,00% 85,00% 85,00% 140,0 

32 2.050 85,00% 85,00% 85,00% 140,0 

33 2.051 85,00% 85,00% 85,00% 140,0 

34 2.052 85,00% 85,00% 85,00% 140,0 

35 2.053 85,00% 85,00% 85,00% 140,0 

• Projeções do sistema de Esgotamento Sanitário Principal 

O sistema de esgotamento sanitário principal atende as áreas urbanas do 1° distrito 

(Paraíba do Sul) e do 2° distrito (Salutaris).  
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A tabela 31 a seguir apresenta a projeção de população atendida pelo sistema de 

esgotamento sanitário principal. 

Tabela 31 – projeção populacional do sistema de Esgotamento Sanitário Principal 

Ano 

%
 D

E 

C
R

ES
C

IM
EN

TO
 

Tendência 

POPULAÇÃO PARAÍBA 
DO SUL + SALUTARIS 

URBANO RURAL TOTAL 

2018 0,75% 34.613 3.086 37.699 

2019 0,74% 34.870 3.109 37.979 

2020 0,73% 35.124 3.132 38.256 

2021 0,72% 35.376 3.154 38.531 

2022 0,71% 35.626 3.176 38.803 

2023 0,69% 35.873 3.198 39.072 

2024 0,68% 36.118 3.220 39.339 

2025 0,67% 36.361 3.242 39.603 

2026 0,66% 36.601 3.263 39.865 

2027 0,65% 36.839 3.284 40.124 

2028 0,64% 37.075 3.305 40.381 

2029 0,63% 37.308 3.326 40.635 

2030 0,62% 37.539 3.347 40.887 

2031 0,61% 37.768 3.367 41.136 

2032 0,60% 37.994 3.387 41.382 

2033 0,59% 38.218 3.407 41.626 

2034 0,58% 38.440 3.427 41.867 

2035 0,57% 38.659 3.447 42.106 

2036 0,56% 38.876 3.466 42.342 

2037 0,55% 39.091 3.485 42.576 

2038 0,54% 39.303 3.504 42.807 

2039 0,53% 39.513 3.523 43.036 

2040 0,53% 39.720 3.541 43.262 

2041 0,52% 39.925 3.559 43.485 

2042 0,51% 40.128 3.577 43.706 

2043 0,50% 40.328 3.595 43.924 

2044 0,49% 40.526 3.613 44.140 

2045 0,48% 40.722 3.630 44.353 

2046 0,47% 40.915 3.647 44.564 

2047 0,47% 41.106 3.664 44.772 

2048 0,46% 41.295 3.681 44.978 

2049 0,45% 41.481 3.698 45.181 

2050 0,44% 41.665 3.714 45.381 

2051 0,44% 41.847 3.730 45.579 

2052 0,43% 42.026 3.746 45.774 

2053 0,42% 42.203 3.762 45.967 
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A tabela 32 a seguir apresenta a projeção das vazões do sistema de Esgotamento 

Sanitário principal. 

Tabela 32 – Projeções de vazões sistema de Esgotamento Sanitário principal 

ANO  
PROJETO 

ANO 
CALENDÁRIO 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA 

PERCAPITA 
L/HAB/DIA 

EXTENSÃO 
TOTAL DE REDE  

(m) 

VAZÃO DE 
INFILTRAÇÃO 

(l/s) 

VAZÃO MÉDIA 
(L/S) 

0 2.018 34.611 194,8 2.180 0,22 1,47 

1 2.019 34.868 183,9 2.201 0,22 1,41 

2 2.020 35.122 172,9 8.847 0,88 5,34 

3 2.021 35.374 161,9 15.577 1,56 8,91 

4 2.022 35.624 151,0 22.410 2,24 12,09 

5 2.023 35.872 140,0 29.338 2,93 14,89 

6 2.024 36.117 140,0 36.349 3,63 18,45 

7 2.025 36.360 140,0 43.455 4,35 22,05 

8 2.026 36.601 140,0 50.643 5,06 25,70 

9 2.027 36.839 140,0 57.936 5,79 29,40 

10 2.028 37.075 140,0 65.302 6,53 33,13 

11 2.029 37.309 140,0 72.741 7,27 36,91 

12 2.030 37.540 140,0 80.285 8,03 40,74 

13 2.031 37.768 140,0 87.891 8,79 44,60 

14 2.032 37.994 140,0 95.590 9,56 48,50 

15 2.033 38.218 140,0 103.363 10,34 52,45 

16 2.034 38.439 140,0 103.968 10,40 52,75 

17 2.035 38.658 140,0 104.553 10,46 53,05 

18 2.036 38.875 140,0 105.147 10,51 53,35 

19 2.037 39.089 140,0 105.721 10,57 53,64 

20 2.038 39.301 140,0 106.295 10,63 53,93 

21 2.039 39.511 140,0 106.859 10,69 54,22 

22 2.040 39.718 140,0 107.422 10,74 54,51 

23 2.041 39.923 140,0 107.975 10,80 54,79 

24 2.042 40.126 140,0 108.528 10,85 55,07 

25 2.043 40.326 140,0 109.070 10,91 55,34 

26 2.044 40.524 140,0 109.602 10,96 55,61 

27 2.045 40.720 140,0 110.135 11,01 55,88 

28 2.046 40.914 140,0 110.667 11,07 56,15 

29 2.047 41.105 140,0 111.178 11,12 56,41 

30 2.048 41.294 140,0 111.689 11,17 56,67 

31 2.049 41.481 140,0 112.200 11,22 56,93 

32 2.050 41.665 140,0 112.691 11,27 57,18 

33 2.051 41.847 140,0 113.181 11,32 57,43 

34 2.052 42.027 140,0 113.672 11,37 57,67 

35 2.053 42.204 140,0 114.151 11,42 57,92 

• Projeções do sistema de Esgotamento Sanitário Werneck  

O sistema de esgotamento sanitário Werneck atende a área urbana do 4° distrito 

(Werneck)  



   
 

 
 

  
 

75 

 

 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul - RJ 

A tabela 33 a seguir apresenta a projeção de população atendida pelo sistema de 

esgotamento sanitário Werneck. 

Tabela 33 – projeção populacional do sistema de Esgotamento Sanitário Werneck 

Ano 

%
 D

E 

C
R

ES
C

IM
EN

TO
 

Tendência 

POPULAÇÃO WERNECK 

URBANO RURAL TOTAL 

2018 0,75% 3.335 682 4.019 

2019 0,74% 3.360 687 4.049 

2020 0,73% 3.385 692 4.079 

2021 0,72% 3.409 697 4.108 

2022 0,71% 3.433 702 4.137 

2023 0,69% 3.457 707 4.166 

2024 0,68% 3.481 712 4.194 

2025 0,67% 3.504 717 4.222 

2026 0,66% 3.527 722 4.250 

2027 0,65% 3.550 727 4.278 

2028 0,64% 3.573 732 4.305 

2029 0,63% 3.595 737 4.332 

2030 0,62% 3.617 742 4.359 

2031 0,61% 3.639 747 4.386 

2032 0,60% 3.661 751 4.412 

2033 0,59% 3.683 755 4.438 

2034 0,58% 3.704 759 4.464 

2035 0,57% 3.725 763 4.489 

2036 0,56% 3.746 767 4.514 

2037 0,55% 3.767 771 4.539 

2038 0,54% 3.787 775 4.564 

2039 0,53% 3.807 779 4.588 

2040 0,53% 3.827 783 4.612 

2041 0,52% 3.847 787 4.636 

2042 0,51% 3.867 791 4.660 

2043 0,50% 3.886 795 4.683 

2044 0,49% 3.905 799 4.706 

2045 0,48% 3.924 803 4.729 

2046 0,47% 3.943 807 4.751 

2047 0,47% 3.961 811 4.773 

2048 0,46% 3.979 815 4.795 

2049 0,45% 3.997 819 4.817 

2050 0,44% 4.015 823 4.838 

2051 0,44% 4.033 827 4.859 

2052 0,43% 4.050 831 4.880 

2053 0,42% 4.067 834 4.901 
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A tabela 34 a seguir apresenta a projeção das vazões do sistema de Esgotamento 

Sanitário Werneck. 

Tabela 34 – Projeções de vazões sistema de Esgotamento Sanitário Werneck 

ANO  
PROJETO 

ANO 
CALENDÁRIO 

POPULAÇÃO 
PERCAPITA 
L/HAB/DIA 

EXTENSÃO 
TOTAL DE 

REDE  
(m) 

VAZÃO DE 
INFILTRAÇÃO 

(l/s) 

VAZÃO 
MÉDIA 
(L/S) 

0 2.018 3.335 194,8 0 0,00 0,00 

1 2.019 3.360 183,9 0 0,00 0,00 

2 2.020 3.385 172,9 0 0,00 0,00 

3 2.021 3.409 161,9 0 0,00 0,00 

4 2.022 3.433 151,0 0 0,00 0,00 

5 2.023 3.457 140,0 0 0,00 0,00 

6 2.024 3.481 140,0 0 0,00 0,00 

7 2.025 3.504 140,0 0 0,00 0,00 

8 2.026 3.527 140,0 0 0,00 0,00 

9 2.027 3.550 140,0 0 0,00 0,00 

10 2.028 3.573 140,0 0 0,00 0,00 

11 2.029 3.595 140,0 3.234 1,64 0,32 

12 2.030 3.617 140,0 6.531 3,31 0,65 

13 2.031 3.639 140,0 9.849 4,99 0,98 

14 2.032 3.661 140,0 9.901 5,02 0,99 

15 2.033 3.683 140,0 9.964 5,05 1,00 

16 2.034 3.704 140,0 10.016 5,08 1,00 

17 2.035 3.725 140,0 10.079 5,11 1,01 

18 2.036 3.746 140,0 10.131 5,14 1,01 

19 2.037 3.767 140,0 10.193 5,17 1,02 

20 2.038 3.787 140,0 10.246 5,20 1,02 

21 2.039 3.807 140,0 10.298 5,22 1,03 

22 2.040 3.827 140,0 10.350 5,25 1,03 

23 2.041 3.847 140,0 10.413 5,28 1,04 

24 2.042 3.867 140,0 10.454 5,31 1,05 

25 2.043 3.886 140,0 10.517 5,33 1,05 

26 2.044 3.905 140,0 10.569 5,36 1,06 

27 2.045 3.924 140,0 10.611 5,38 1,06 

28 2.046 3.943 140,0 10.663 5,41 1,07 

29 2.047 3.961 140,0 10.715 5,44 1,07 

30 2.048 3.979 140,0 10.757 5,46 1,08 

31 2.049 3.997 140,0 10.819 5,49 1,08 

32 2.050 4.015 140,0 10.861 5,51 1,09 

33 2.051 4.033 140,0 10.913 5,54 1,09 

34 2.052 4.050 140,0 10.955 5,56 1,10 

35 2.053 4.067 140,0 10.997 5,58 1,10 

• Projeções do sistema de Esgotamento Sanitário Inconfidência 

O sistema de esgotamento sanitário Inconfidência atende a área urbana do 3° distrito 

(Inconfidência)  
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A tabela 35 a seguir apresenta a projeção de população atendida pelo sistema de 

esgotamento sanitário Inconfidência. 

Tabela 35 – projeção populacional do sistema de Esgotamento Sanitário Inconfidência 

Ano 

%
 D

E 

C
R

ES
C

IM
EN

TO
 

Tendência 

POPULAÇÃO 
Inconfidência (HAB) 

URBANO RURAL TOTAL 

2018 0,75% 543 1.478 2.023 

2019 0,74% 547 1.489 2.038 

2020 0,73% 551 1.500 2.053 

2021 0,72% 555 1.511 2.068 

2022 0,71% 559 1.522 2.083 

2023 0,69% 563 1.533 2.097 

2024 0,68% 567 1.543 2.111 

2025 0,67% 571 1.553 2.125 

2026 0,66% 575 1.563 2.139 

2027 0,65% 579 1.573 2.153 

2028 0,64% 583 1.583 2.167 

2029 0,63% 587 1.593 2.181 

2030 0,62% 591 1.603 2.195 

2031 0,61% 595 1.613 2.208 

2032 0,60% 599 1.623 2.221 

2033 0,59% 603 1.633 2.234 

2034 0,58% 606 1.642 2.247 

2035 0,57% 609 1.651 2.260 

2036 0,56% 612 1.660 2.273 

2037 0,55% 615 1.669 2.286 

2038 0,54% 618 1.678 2.298 

2039 0,53% 621 1.687 2.310 

2040 0,53% 624 1.696 2.322 

2041 0,52% 627 1.705 2.334 

2042 0,51% 630 1.714 2.346 

2043 0,50% 633 1.723 2.358 

2044 0,49% 636 1.731 2.370 

2045 0,48% 639 1.739 2.381 

2046 0,47% 642 1.747 2.392 

2047 0,47% 645 1.755 2.403 

2048 0,46% 648 1.763 2.414 

2049 0,45% 651 1.771 2.425 

2050 0,44% 654 1.779 2.436 

2051 0,44% 657 1.787 2.447 

2052 0,43% 660 1.795 2.457 

2053 0,42% 663 1.803 2.467 
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A tabela 36 a seguir apresenta a projeção das vazões do sistema de Esgotamento 

Sanitário Inconfidência. 

Tabela 36 – Projeções de vazões sistema de Esgotamento Sanitário Inconfidência  

Ano 
Concessão 

Ano 
Calendário 

População 
Atendida com 
Tratamento  

(hab) 

Per Capita 

Extensão 
Total de 
Redes de 

Esgoto 
(m) 

Vazão de 
Infiltração 

(l/s) 

Vazão de 
Tratamento 

(l/s) 

0 2018 0 195 0 0,00 0,00 

1 2019 0 184 0 0,00 0,00 

2 2020 0 173 0 0,00 0,00 

3 2021 0 162 0 0,00 0,00 

4 2022 0 151 0 0,00 0,00 

5 2023 0 140 0 0,00 0,00 

6 2024 0 140 0 0,00 0,00 

7 2025 0 140 0 0,00 0,00 

8 2026 0 140 0 0,00 0,00 

9 2027 0 140 0 0,00 0,00 

10 2028 0 140 0 0,00 0,00 

11 2029 0 140 0 0,00 0,00 

12 2030 0 140 0 0,00 0,00 

13 2031 0 140 0 0,00 0,00 

14 2032 300 140 981 0,10 0,49 

15 2033 513 140 1.674 0,17 0,83 

16 2034 515 140 1.685 0,17 0,84 

17 2035 518 140 1.685 0,17 0,84 

18 2036 520 140 1.685 0,17 0,84 

19 2037 523 140 1.696 0,17 0,85 

20 2038 525 140 1.706 0,17 0,85 

21 2039 528 140 1.717 0,17 0,86 

22 2040 530 140 1.728 0,17 0,86 

23 2041 533 140 1.728 0,17 0,86 

24 2042 536 140 1.738 0,17 0,87 

25 2043 538 140 1.749 0,17 0,87 

26 2044 541 140 1.760 0,18 0,88 

27 2045 543 140 1.770 0,18 0,88 

28 2046 546 140 1.781 0,18 0,89 

29 2047 548 140 1.781 0,18 0,89 

30 2048 551 140 1.792 0,18 0,89 

31 2049 553 140 1.802 0,18 0,90 

32 2050 556 140 1.813 0,18 0,90 

33 2051 558 140 1.813 0,18 0,91 

34 2052 561 140 1.824 0,18 0,91 

35 2053 564 140 1.834 0,18 0,91 
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1.2.2.2.  Projeções do sistema de Esgotamento Sanitário principal 

• Coleta de Esgotos 

Conforme apresentado no diagnóstico, atualmente não há sistema de coleta de esgoto 

para atender da população urbana. A fim atingir a meta de 85% o índice de cobertura do sistema 

são necessárias intervenções relacionadas a sua manutenção e implantações de rede de coleta 

além de acompanhar o crescimento vegetativo da população. 

Para a proposição de implantação de rede coletora foi calculado a projeção de rede por 

ligação nova de esgoto conforme aumento do percentual de atendimento e o crescimento 

vegetativo, sendo que este último levou em consideração que 50% do crescimento futuro das 

redes de coleta serão executadas pelos empreendedores privados após o a meta de cobertura 

atingida, visto que é de responsabilidade dos futuros loteamentos a implantação da 

infraestrutura necessária para ocupação da região, já que não há redes implantadas atualmente, 

não foi prevista substituição de rede pois todas as redes coletoras serão novas.  

A tabela 37 a seguir apresenta as projeções de necessidade de incremento e troca de 

redes coletoras de esgoto. 
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Tabela 37 – Projeções de necessidade de incremento – SES Principal  

A
n
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0 2018 0 0 

1 2019 21 21 

2 2020 6.793 6.646 

3 2021 6.879 6.730 

4 2022 6.985 6.834 

5 2023 7.081 6.928 

6 2024 7.167 7.011 

7 2025 7.263 7.105 

8 2026 7.348 7.189 

9 2027 7.455 7.293 

10 2028 7.529 21 

11 2029 7.604 6.793 

12 2030 7.710 6.879 

13 2031 7.774 6.985 

14 2032 7.870 7.081 

15 2033 7.945 7.167 

16 2034 619 7.263 

17 2035 597 7.348 

18 2036 608 7.455 

19 2037 587 7.529 

20 2038 587 3.802 

21 2039 576 3.855 

22 2040 576 3.887 

23 2041 565 3.935 

24 2042 565 3.973 

25 2043 555 309 

26 2044 544 299 

27 2045 544 304 

28 2046 544 293 

29 2047 523 293 

30 2048 523 288 

31 2049 523 288 

32 2050 501 283 

33 2051 501 283 

34 2052 501 277 

35 2053 491 272 
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Como se pode observar da tabela acima, é prevista a implantação de 114.452 metros de 

rede coletora entre incremento vegetativo e implantação de rede para aumento do percentual 

de atendimento até o ano de 2053, sendo que 5.514 metros serão executados pelos 

empreendedores privados a partir de 2034, visto que é de responsabilidade dos futuros 

loteamentos a implantação da infraestrutura necessária para ocupação da região, e 89.486 

metros executados pela concessionaria ao longo de todo o contrato. A tabela 38 a seguir 

apresenta os a projeção do total de ligações de esgoto e o incremento ano a ano. 

Tabela 38 – Propostas para o sistema de ligações de esgoto – SES Principal 

Ano Concessão Ano Calendário Número Total de 
Ligações de Esgoto (un) 

Incremento de Ligações 
de Esgoto (un) 

0 2018 211 -  

1 2019 213 2 

2 2020 850 637 

3 2021 1.495 645 

4 2022 2.150 655 

5 2023 2.814 664 

6 2024 3.486 672 

7 2025 4.167 681 

8 2026 4.856 689 

9 2027 5.555 699 

10 2028 6.261 706 

11 2029 6.974 713 

12 2030 7.697 723 

13 2031 8.426 729 

14 2032 9.164 738 

15 2033 9.909 745 

16 2034 9.967 58 

17 2035 10.023 56 

18 2036 10.080 57 

19 2037 10.135 55 

20 2038 10.190 55 

21 2039 10.244 54 

22 2040 10.298 54 

23 2041 10.351 53 

24 2042 10.404 53 

25 2043 10.456 52 

26 2044 10.507 51 

27 2045 10.558 51 

28 2046 10.609 51 

29 2047 10.658 49 

30 2048 10.707 49 

31 2049 10.756 49 

32 2050 10.803 47 

33 2051 10.850 47 

34 2052 10.897 47 

35 2053 10.943 46 
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Como se pode observar da tabela acima, é prevista o incremento de 10.732 ligações de 

esgoto até o ano 2053, sendo 9.698 ligações implantadas nos 15 primeiros anos de concessão 

devido ao aumento do percentual de atendimento do sistema de esgotamento sanitário. 

• Afastamento de esgoto 

Para atendimento das metas estabelecidas, foram propostas intervenções para o 

sistema de afastamento dos esgotos da área atendida pelo sistema de esgotamento sanitário 

principal. Tais intervenções deverão ser executadas em conjunto com a implantada da estação 

de tratamento de esgoto. 

Desta forma, foram propostas as seguintes intervenções do sistema de afastamento de 

esgoto a serem implantadas para a caracterização do sistema de esgotamento sanitário principal 

que será atendida pela no ETE proposta no 1° Distrito (Paraíba do Sul), conforme apresenta a 

tabela 39 a seguir. 

Tabela 39 – Propostas para o sistema afastamento de esgoto – SES Principal 

Nome 
Vazão 
(L/s) 

Altura 
manométrica 

(mca) 

Potência 
inst. (CV) 

D.N. Linha 
de Recalque 

(mm) 

Material 
Linha de 
Recalque 

Extensão 
Linha de 

Recalque (m) 

EEE1 3,88 11,83 1,5 80 PEAD 430 

EEE2 0,45 7,03 0,16 80 PEAD 100 

EEE3 0,83 3,25 0,16 80 PEAD 275 

EEE4 0,76 6,12 0,16 80 PEAD 160 

EEE5 0,32 7,02 0,16 80 PEAD 155 

EEE6 0,24 5,01 0,16 80 PEAD 65 

EEE7 0,30 8,01 0,16 80 PEAD 70 

EEE8 8,24 3,51 1 100 PEAD 70 

EEE9 - Barão 
de Angra 

9,53 162,22 50 100 PEAD 4075 

EEE10 4,31 15,60 2 80 PEAD 550 

EEE11 5,20 9,09 1,5 80 PEAD 150 

EEE12 6,44 27,41 5 80 PEAD 355 

EEE13 1,61 6,07 0,33 80 PEAD 345 

EEE14 16,88 11,68 6 150 PEAD 60 

EEE15 1,21 18,77 0,75 80 PEAD 420 

EEE16 2,56 4,44 0,33 80 PEAD 60 

EEE17 2,36 22,83 2 80 PEAD 605 

EEE ETE 54,71 7,3 12,5 300 PEAD 20 
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Como se pode observar da tabela acima, é prevista a implantação de 18 elevatórias de 

esgoto, aproximadamente 3.740 metros de linha de recalque em PEAD com o diâmetro nominal 

até 80 mm, aproximadamente 4.145 metros de linha de recalque em PEAD com diâmetro 

nominal acima de 100 mm, aproximadamente 60 metros de linha de recalque em PEAD com 

diâmetro nominal acima de 150 mm e aproximadamente 20 metros de linha de recalque em 

PEAD com diâmetro nominal acima de 300 mm.  

Após a análise geral do sistema de coleta proposto, foi identificada a necessidade de 

15.957 metros de coletores troncos para viabilizar a chegada do esgoto coletado pela rede na 

Estação de tratamento de esgoto. 

• Estações de Tratamento de Esgoto 

Dentre as ações relacionadas com o sistema de tratamento de esgotos destaca-se a 

implantação de uma ETA. 

Conforme descrito no diagnóstico, não existe nenhuma estação de tratamento em 

operação e também não existe rede de coleta de esgoto atualmente, logo, toda a vazão coletada 

através das redes de esgotamento que serão implantadas deverá ser encaminhada para a nova 

ETE, a tabela 40 a seguir a estimativa realizada para verificação da capacidade necessária de 

tratamento conforme o avanço do percentual de cobertura. 
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Tabela 40 – Projeção de demanda necessária de tratamento – SES Principal 

Ano 
Concessão 

Ano 
Calendário 

Demanda Média 
de Tratamento (l/s) 

Vazão de proposta 
Tratamento (l/s) 

Folga/déficit no 
Tratamento (l/s) 

0 2018 1,47  -1,47 

1 2019 1,41  -1,41 

2 2020 5,34 15,00 9,66 

3 2021 8,91  6,09 

4 2022 12,09  2,91 

5 2023 14,89  0,11 

6 2024 18,45 15,00 11,55 

7 2025 22,05  7,95 

8 2026 25,70  4,30 

9 2027 29,40  0,60 

10 2028 33,13 15,00 11,87 

11 2029 36,91  8,09 

12 2030 40,74  4,26 

13 2031 44,60  0,40 

14 2032 48,50 15,00 11,50 

15 2033 52,45  7,55 

16 2034 52,75  7,25 

17 2035 53,05  6,95 

18 2036 53,35  6,65 

19 2037 53,64  6,36 

20 2038 53,93  6,07 

21 2039 54,22  5,78 

22 2040 54,51  5,49 

23 2041 54,79  5,21 

24 2042 55,07  4,93 

25 2043 55,34  4,66 

26 2044 55,61  4,39 

27 2045 55,88  4,12 

28 2046 56,15  3,85 

29 2047 56,41  3,59 

30 2048 56,67  3,33 

31 2049 56,93  3,07 

32 2050 57,18  2,82 

33 2051 57,43  2,57 

34 2052 57,67  2,33 

35 2053 57,92  2,08 

Como se pode observar, para suprir a necessidade de tratamento do esgoto coletado, 

foram especificados uma ETE composta por 4 módulos de 15 L/s cada, totalizando 60 L/s, foi 
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definido um ano de strat-up para cada modulo, em 2020 o primeiro modulo inicia sua operação, 

seguido pelo 2° modulo em 2024, o 3° modulo em 2028 e 4° modulo em 2032. 

1.2.2.3. Projeções do sistema de Esgotamento Sanitário Werneck 

• Coleta de Esgotos 

Conforme apresentado no diagnóstico, atualmente não há sistema de coleta de esgoto 

para atender da população urbana. A fim atingir a meta de 85% o índice de cobertura do sistema 

são necessárias intervenções relacionadas a sua manutenção e implantações de rede de coleta 

além de acompanhar o crescimento vegetativo da população. 

Para a proposição de implantação de rede coletora foi calculado a projeção de rede por 

ligação nova de esgoto conforme aumento do percentual de atendimento e o crescimento 

vegetativo, sendo que este último levou em consideração que 50% do crescimento futuro das 

redes de coleta serão executadas pelos empreendedores privados após o a meta de cobertura 

atingida, visto que é de responsabilidade dos futuros loteamentos a implantação da 

infraestrutura necessária para ocupação da região, já que não há redes implantadas atualmente, 

não foi prevista substituição de rede pois todas as redes coletoras serão novas.  

A tabela 41 a seguir apresenta as projeções de necessidade de incremento e troca de 

redes coletoras de esgoto. 
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Tabela 41– Projeções de necessidade de incremento – SES Werneck 
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0 2018 0 0 

1 2019 0 0 

2 2020 0 0 

3 2021 0 0 

4 2022 0 0 

5 2023 0 0 

6 2024 0 0 

7 2025 0 0 

8 2026 0 0 

9 2027 0 0 

10 2028 0 0 

11 2029 0 0 

12 2030 0 0 

13 2031 0 0 

14 2032 0 0 

15 2033 0 0 

16 2034 0 0 

17 2035 0 0 

18 2036 0 0 

19 2037 0 0 

20 2038 3.306 3.306 

21 2039 3.370 3.370 

22 2040 3.391 3.391 

23 2041 53 27 

24 2042 64 32 

25 2043 53 27 

26 2044 64 32 

27 2045 53 27 

28 2046 64 32 

29 2047 53 27 

30 2048 53 27 

31 2049 53 27 

32 2050 64 32 

33 2051 43 21 

34 2052 64 32 

35 2053 53 27 
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Como se pode observar da tabela acima, o início das implantações do sistema no 4° 

Distrito (Werneck) é prevista para o 11° ano de concessão, ou seja, 2029. De 2029 até 2053 é 

prevista a implantação de 11.240 metros de rede coletora entre incremento vegetativo e 

implantação de rede para aumento do percentual de atendimento até o ano de 2053, sendo que 

587 metros serão executados pelos empreendedores privados a partir de 2031, visto que é de 

responsabilidade dos futuros loteamentos a implantação da infraestrutura necessária para 

ocupação da região, e 10.654 metros executados pela concessionaria ao longo de todo o período 

contratual. A tabela 42 a seguir apresenta os a projeção do total de ligações de esgoto e o 

incremento ano a ano. 

Tabela 42 – Propostas para o sistema de ligações de esgoto – SES Werneck 

Ano 
Concessão 

Ano 
Calendário 

Número Total de Ligações de Esgoto 
(un) 

Incremento de Ligações de Esgoto 
(un) 

0 2018 0 - 

1 2019 0 0 

2 2020 0 0 

3 2021 0 0 

4 2022 0 0 

5 2023 0 0 

6 2024 0 0 

7 2025 0 0 

8 2026 0 0 

9 2027 0 0 

10 2028 0 0 

11 2029 310 310 

12 2030 626 316 

13 2031 944 318 

14 2032 949 5 

15 2033 955 6 

16 2034 960 5 

17 2035 966 6 

18 2036 971 5 

19 2037 977 6 

20 2038 982 5 

21 2039 987 5 

22 2040 992 5 

23 2041 998 6 

24 2042 1.002 4 

25 2043 1.008 6 

26 2044 1.013 5 

27 2045 1.017 4 

28 2046 1.022 5 

29 2047 1.027 5 

30 2048 1.031 4 

31 2049 1.037 6 

32 2050 1.041 4 

33 2051 1.046 5 

34 2052 1.050 4 

35 2053 1.054 4 
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Como se pode observar da tabela acima, o início das implantações do sistema no 4° 

Distrito (Werneck) é prevista para o 11° ano de concessão, ou seja, 2029 e é previsto o 

incremento de 1.054 ligações de esgoto até o ano 2053, sendo 944 ligações implantadas nos 3 

primeiros anos após o início das implantações do sistema, ou seja, de 2029 até 2031 devido ao 

aumento do percentual de atendimento do sistema de esgotamento sanitário. 

• Afastamento de esgoto 

Para atendimento das metas estabelecidas, foram propostas intervenções para o 

sistema de afastamento dos esgotos da área atendida pelo sistema de esgotamento sanitário 

Werneck. Tais intervenções deverão ser executadas em conjunto com a implantada da estação 

de tratamento de esgoto. 

Desta forma, foram propostas as seguintes intervenções do sistema de afastamento de 

esgoto a serem implantadas para a caracterização do sistema de esgotamento sanitário 

Werneck que será atendida pela no ETE proposta no 4° Distrito (Werneck), conforme apresenta 

a tabela 43 a seguir. 

Tabela 43 – Propostas para o sistema afastamento de esgoto – SES Werneck 

Nome 
Vazão 
(L/s) 

Altura 
manométrica 

(mca) 

Potência 
inst. (CV) 

D.N. Linha 
de Recalque 

(mm) 

Material 
Linha de 
Recalque 

Extensão 
Linha de 

Recalque (m) 

EEE21 3,19 14,4 1,5 80 PEAD 218 

EEE22 0,49 9,6 0,16 80 PEAD 1760 

EEE23 9,49 68,4 20 100 PEAD 550 

Como se pode observar da tabela acima, é prevista a implantação de 3 elevatórias de 

esgoto, aproximadamente 1.878 metros de linha de recalque em PEAD com o diâmetro nominal 

até 80 mm e aproximadamente 550 metros de linha de recalque em PEAD com diâmetro 

nominal acima de 100 mm. 

Após a análise geral do sistema de coleta proposto, foi identificada a necessidade de 

11.594 metros de coletores troncos para viabilizar a chegada do esgoto coletado pela rede na 

estação elevatório de esgoto final (EEE23). 
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• Estações de Tratamento de Esgoto 

Dentre as ações relacionadas com o sistema de tratamento de esgotos destaca-se a 

implantação de uma ETA. 

Conforme descrito no diagnóstico, não existe nenhuma estação de tratamento em 

operação e também não existe rede de coleta de esgoto atualmente, logo, toda a vazão coletada 

através das redes de esgotamento que serão implantadas deverá ser encaminhada para a nova 

ETE, a tabela 44 a seguir a estimativa realizada para verificação da capacidade necessária de 

tratamento conforme o avanço do percentual de cobertura. 

Tabela 44 – Projeção de demanda necessária de tratamento – SES Werneck 

Ano 
Concessão 

Ano 
Calendário 

Demanda Média de 
Tratamento (l/s) 

Vazão de proposta 
Tratamento (l/s) 

Folga/déficit no 
Tratamento (l/s) 

0 2018 0,00  0,00 

1 2019 0,00  0,00 

2 2020 0,00  0,00 

3 2021 0,00  0,00 

4 2022 0,00  0,00 

5 2023 0,00  0,00 

6 2024 0,00  0,00 

7 2025 0,00  0,00 

8 2026 0,00  0,00 

9 2027 0,00  0,00 

10 2028 0,00  0,00 

11 2029 1,64 6,00 4,36 

12 2030 3,31  2,69 

13 2031 4,99  1,01 

14 2032 5,02  0,98 

15 2033 5,05  0,95 

16 2034 5,08  0,92 

17 2035 5,11  0,89 

18 2036 5,14  0,86 

19 2037 5,17  0,83 

20 2038 5,20  0,80 

21 2039 5,22  0,78 

22 2040 5,25  0,75 

23 2041 5,28  0,72 

24 2042 5,31  0,69 

25 2043 5,33  0,67 

26 2044 5,36  0,64 

27 2045 5,38  0,62 

28 2046 5,41  0,59 

29 2047 5,44  0,56 

30 2048 5,46  0,54 

31 2049 5,49  0,51 

32 2050 5,51  0,49 

33 2051 5,54  0,46 

34 2052 5,56  0,44 

35 2053 5,58  0,42 
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Como se pode observar, para suprir a necessidade de tratamento do esgoto coletado, 

foi especificada uma ETE de 6 L/s, foi definido um ano de strat-up sendo em 2029. 

1.2.2.4. Projeções do sistema de Esgotamento Sanitário Inconfidência  

• Coleta de Esgotos 

Conforme apresentado no diagnóstico, atualmente não há sistema de coleta de esgoto 

para atender da população urbana. A fim atingir a meta de 85% o índice de cobertura do sistema 

são necessárias intervenções relacionadas a sua manutenção e implantações de rede de coleta 

além de acompanhar o crescimento vegetativo da população. 

Para a proposição de implantação de rede coletora foi calculado a projeção de rede por 

ligação nova de esgoto conforme aumento do percentual de atendimento e o crescimento 

vegetativo, sendo que este último levou em consideração que 50% do crescimento futuro das 

redes de coleta serão executadas pelos empreendedores privados após o a meta de cobertura 

atingida, visto que é de responsabilidade dos futuros loteamentos a implantação da 

infraestrutura necessária para ocupação da região, já que não há redes implantadas atualmente, 

não foi prevista substituição de rede pois todas as redes coletoras serão novas.  

A tabela 45 a seguir apresenta as projeções de necessidade de incremento e troca de 

redes coletoras de esgoto. 
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Tabela 45 – Projeções de necessidade de incremento – SES Inconfidência 
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0 2018 0 0 

1 2019 0 0 

2 2020 0 0 

3 2021 0 0 

4 2022 0 0 

5 2023 0 0 

6 2024 0 0 

7 2025 0 0 

8 2026 0 0 

9 2027 0 0 

10 2028 0 0 

11 2029 0 0 

12 2030 0 0 

13 2031 0 0 

14 2032 981 981 

15 2033 693 693 

16 2034 11 5 

17 2035 0 0 

18 2036 0 0 

19 2037 11 5 

20 2038 11 5 

21 2039 11 5 

22 2040 11 5 

23 2041 0 0 

24 2042 11 5 

25 2043 11 5 

26 2044 11 5 

27 2045 11 5 

28 2046 11 5 

29 2047 0 0 

30 2048 11 5 

31 2049 11 5 

32 2050 11 5 

33 2051 0 0 

34 2052 11 5 

35 2053 11 5 
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Como se pode observar da tabela acima, o início das implantações do sistema no 3° 

Distrito (Inconfidência) é prevista para o 14° ano de concessão, ou seja, 2032. De 2032 até 2053 

é prevista a implantação de 1.834 metros de rede coletora entre incremento vegetativo e 

implantação de rede para aumento do percentual de atendimento até o ano de 2053, dos quais 

1.754 metros executados pela concessionaria. A tabela 46 a seguir apresenta os a projeção do 

total de ligações de esgoto e o incremento ano a ano. 

Tabela 46 – Propostas para o sistema de ligações de esgoto – SES Inconfidência 

Ano 
Concessão 

Ano 
Calendário 

Número Total de 
Ligações de Esgoto (un) 

Incremento de Ligações 
de Esgoto (un) 

0 2018 0 0 

1 2019 0 0 

2 2020 0 0 

3 2021 0 0 

4 2022 0 0 

5 2023 0 0 

6 2024 0 0 

7 2025 0 0 

8 2026 0 0 

9 2027 0 0 

10 2028 0 0 

11 2029 0 0 

12 2030 0 0 

13 2031 0 0 

14 2032 92 92 

15 2033 157 65 

16 2034 158 1 

17 2035 158 0 

18 2036 158 0 

19 2037 159 1 

20 2038 160 1 

21 2039 161 1 

22 2040 162 1 

23 2041 162 0 

24 2042 163 1 

25 2043 164 1 

26 2044 165 1 

27 2045 166 1 

28 2046 167 1 

29 2047 167 0 

30 2048 168 1 

31 2049 169 1 

32 2050 170 1 

33 2051 170 0 

34 2052 171 1 

35 2053 172 1 
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Como se pode observar da tabela acima, o início das implantações do sistema no 3° 

Distrito (Inconfidência) é prevista para o 14° ano de concessão, ou seja, 2032 e é previsto o 

incremento de 172 ligações de esgoto até o ano 2053, sendo 157 ligações implantadas nos 2 

primeiros anos após o início das implantações do sistema, ou seja, de 2032 até 2033 devido ao 

aumento do percentual de atendimento do sistema de esgotamento sanitário. 

• Estações de Tratamento de Esgoto 

Dentre as ações relacionadas com o sistema de tratamento de esgotos destaca-se a 

implantação de uma ETE. 

Conforme descrito no diagnóstico, não existe nenhuma estação de tratamento em 

operação e também não existe rede de coleta de esgoto atualmente, logo, toda a vazão coletada 

através das redes de esgotamento que serão implantadas deverá ser encaminhada para a nova 

ETE, a tabela 47 a seguir a estimativa realizada para verificação da capacidade necessária de 

tratamento conforme o avanço do percentual de cobertura. 

Tabela 47 – Projeção de demanda necessária de tratamento – SES Inconfidência 

Ano 
Concessão 

Ano 
Calendário 

População 
Atendida com 

Tratamento (hab) 

Per 
Capita 

Extensão Total 
de Redes de 
Esgoto (m) 

Vazão de 
Infiltração 

(l/s) 

Vazão de 
Tratamento 

(l/s) 

0 2018 0 195 0 0,00 0,00 

1 2019 0 184 0 0,00 0,00 

2 2020 0 173 0 0,00 0,00 

3 2021 0 162 0 0,00 0,00 

4 2022 0 151 0 0,00 0,00 

5 2023 0 140 0 0,00 0,00 

6 2024 0 140 0 0,00 0,00 

7 2025 0 140 0 0,00 0,00 

8 2026 0 140 0 0,00 0,00 

9 2027 0 140 0 0,00 0,00 

10 2028 0 140 0 0,00 0,00 

11 2029 0 140 0 0,00 0,00 

12 2030 0 140 0 0,00 0,00 

13 2031 0 140 0 0,00 0,00 

14 2032 300 140 981 0,10 0,49 

15 2033 513 140 1.674 0,17 0,83 

16 2034 515 140 1.685 0,17 0,84 

17 2035 518 140 1.685 0,17 0,84 

18 2036 520 140 1.685 0,17 0,84 

19 2037 523 140 1.696 0,17 0,85 

20 2038 525 140 1.706 0,17 0,85 

21 2039 528 140 1.717 0,17 0,86 

22 2040 530 140 1.728 0,17 0,86 

23 2041 533 140 1.728 0,17 0,86 
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Ano 
Concessão 

Ano 
Calendário 

População 
Atendida com 

Tratamento (hab) 

Per 
Capita 

Extensão Total 
de Redes de 
Esgoto (m) 

Vazão de 
Infiltração 

(l/s) 

Vazão de 
Tratamento 

(l/s) 

24 2042 536 140 1.738 0,17 0,87 

25 2043 538 140 1.749 0,17 0,87 

26 2044 541 140 1.760 0,18 0,88 

27 2045 543 140 1.770 0,18 0,88 

28 2046 546 140 1.781 0,18 0,89 

29 2047 548 140 1.781 0,18 0,89 

30 2048 551 140 1.792 0,18 0,89 

31 2049 553 140 1.802 0,18 0,90 

32 2050 556 140 1.813 0,18 0,90 

33 2051 558 140 1.813 0,18 0,91 

34 2052 561 140 1.824 0,18 0,91 

35 2053 564 140 1.834 0,18 0,91 

Como se pode observar, para suprir a necessidade de tratamento do esgoto coletado, 

foi especificada uma ETE de 1,0 L/s, foi definido um ano de strat-up sendo em 2032. 

O sistema de biodigestores é uma solução muito viável para ofertar o serviço de 

tratamento de esgoto em pequenos aglomerados urbanos com posição geográfica 

relativamente longe dos grandes aglomerados urbanos. O conceito é utilizar tratamentos que 

requeiram baixa manutenção e produzam efluentes de qualidade adequada aos corpos hídricos 

receptores, além de não impactar de maneira negativa no meio ambiente.  

Fruto da experiência do Grupo Águas do Brasil, a aplicação de biodigestores com zonas 

de depuração naturais conforme figura 27 foi o processo escolhido para atendimento ao distrito 

de inconfidência.  

Figura 27 – Biodigestores com zonas de depuração naturais 
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Podemos ressaltar as seguintes vantagens desse tipo de tratamento: 

• A limpeza das águas e a redução da poluição: 

Um dos melhores resultados obtidos com a coleta e tratamento dos esgotos é a 

proteção dos corpos hídricos e, por ventura, mananciais de água para a população. Essa 

aplicação impacta na quantidade de produtos químicos usados pela concessionária no 

tratamento da água, que é reduzido significativamente. 

• A reciclagem dos nutrientes: 

Por meio do reaproveitamento do biossólido que sedimenta no fundo dos 

biodigestores e das estações de reciclagem, anualmente, várias toneladas de biossólido 

estão disponíveis para uso em recuperação de solos degradados e produção de mudas 

para reflorestamento, bem como para produção de vegetais, frutas e legumes para uso 

domiciliar. Os sistemas convencionais brasileiros não preveem a reciclagem dos 

nutrientes e por isso os corpos receptores recebem altas cargas de nutrientes que 

promovem o crescimento desordenado de plantas aquáticas que crescem devido ao 

excesso de nutrientes, sendo descarregados nos rios, lagoas e no mar. Quando geridas 

adequadamente, as plantas aquáticas são a solução mais econômica para remoção dos 

nutrientes. 

• A saúde das populações beneficiadas: 

Para cada real investido em saneamento são economizados quatro reais que 

seriam gastos no tratamento de doenças provocadas por veiculação hídrica. Hoje, até 

70% dos leitos hospitalares são ocupados por doenças provocadas por água 

contaminada. Por isso, não existe investimento a fundo perdido em saneamento. Todo 

investimento em saneamento significa retorno de 80% em saúde para as populações 

atendidas e economia para os cofres públicos do dinheiro pago pela população por meio 

de dos impostos que podem ser aplicados em outras áreas prioritárias como educação, 

habitação e novos postos de trabalho. 

• O reaproveitamento energético: 

A biomassa concentrada, tanto no biodigestor, quanto nas áreas de reciclagem, 

permite a produção de biogás, que é pode ser utilizado como fonte alternativa de gás 

para cozinha. Em volumes maiores, quando há criação de animais na propriedade, a 

conversão energética pode manter a propriedade autossuficiente em energia. Motores 
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a biogás fazem a conversão da energia gasosa em energia elétrica. Motores usados 

podem ser adaptados para funcionarem a biogás e servirem para múltiplos usos como: 

aração da terra, bombeamento, irrigação, etc. 

• Integração paisagística: 

Pode ser integrado ao paisagismo se complementado com lagos de plantas 

aquática, conforme mostra a figura 28 

Figura 28 – Biodigestores com zonas de depuração naturais - Integração paisagística 

 

Os biodigestores são equipamentos construídos quase que artesanalmente, 

hermeticamente fechados e servem para tratar resíduos orgânicos. São capazes de reduzir até 

70% da matéria orgânica e ao serem acoplados a biofiltros têm essa capacidade aumentada, 

podendo chegar a 90% de eficiência (85 a 95% - dependendo do modelo e acréscimo de 

periféricos acoplados). Os biodigestores possuem três fases de degradação (estabilização) da 

matéria orgânica: acidogênica, acetogênica e metanogênica. Esta última é a responsável pela 

produção do biogás, mistura de gases rica em metano que pode ser usada como fonte de 

combustível e energia.  
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O biossólido resultante desses processos de estabilização é de alto valor nutricional para 

as plantas, podendo até ser utilizado como adubo, e o líquido gerado no efluente pode ser 

utilizado para fertirrigação e cultivo em geral. 

Os biodigestores mais conhecidos são os de modelos chinês de cúpula fixa, construídos 

em alvenaria de tijolos maciços com especial ênfase na impermeabilização. Podem ser usados 

desde uma residência, numa comunidade, rua ou até para uma cidade inteira.  

A literatura informa ainda que seus processos de estabilização são capazes de minimizar 

as bactérias patógenas clássicas, como por exemplo, em 99% os ovos de esquistossomos. Desta 

forma, tornam-se muito úteis no controle de agentes patogênicos, tudo isto aliado a processos 

de Educação Ambiental e Educação Sanitária. 

A fim de elevar a qualidade do efluente final tratado, os biossistemas agora contam com 

um tanque de zona de raízes, onde o fundo é revestido com pneus reciclados e garrafas PET 

amassadas. Todo o conjunto é preso com uma malha de tela e camadas de brita, areia e terra 

que são colocadas por cima. 

Vegetações como o Papiro, Sombrinha Chinesa e Salvínea, são plantadas. O efluente 

tratado pelo biodigestor e pelo biofiltro de PET é encaminhado ao tanque de raízes. O líquido 

então percola os pneus e PETs, enquanto as raízes das plantas entranhadas no meio desta massa 

extraem o remanescente destes nutrientes orgânicos, nitrogenados e fosfatados, deixando 

desta forma o efluente final mais límpido para ser lançado na natureza. 

Durante a execução das obras de um biossistema a comunidade sempre é convidada a 

participar de aulas e “workshops” de educação ambiental. Nestes “workshops”, a comunidade 

interage com os técnicos e tiram as dúvidas no que tange ao projeto e aos benefícios que serão 

gerados. Normalmente, são também iniciadas campanhas de limpezas e retiradas de lixo de 

córregos próximos. Com a evolução deste projeto, inclusive, boa parte do lixo retirado nestas 

limpezas (pneus e garrafas PET), como será descrito mais a frente, são integrados e reutilizados 

no próprio biossistema. 
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1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E CUSTOS PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA, GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, COM CARACTERIZAÇÃO PRECISA DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO 

ATENDIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS; 

 

 
  

Rótulos de Linha Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL

SISTEMA PRINCIPAL

CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

MACROMEDIÇÃO

MICROMEDIÇÃO

PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS

RESERVAÇÃO

TRATAMENTO DE ÁGUA

ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA

ADUTORAS DE ÁGUA TRATADA

SISTEMA INCONFIDÊNCIA

CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

MACROMEDIÇÃO

MICROMEDIÇÃO

RESERVAÇÃO

TRATAMENTO DE ÁGUA

ITENS GERAIS ÁGUA

AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMANDO DO SAA

CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL ÁGUA

LABORATÓRIO ÁGUA

LICENCIAMENTO E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS DO SAA

MODELAGEM E SIMULAÇÃO HIDRÁULICA

PROJETOS E CONSULTORIAS ÁGUA

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SISTEMA PRINCIPAL

COLETA DE ESGOTOS

ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

LINHAS DE RECALQUE

TRATAMENTO DE ESGOTOS

TRONCOS, INTERCEPTORES E EMISSÁRIOS

SISTEMA WERNEK

COLETA DE ESGOTOS

ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

LINHAS DE RECALQUE

TRATAMENTO DE ESGOTOS

TRONCOS, INTERCEPTORES E EMISSÁRIOS

SISTEMA INCONFIDÊNCIA

COLETA DE ESGOTOS

TRATAMENTO DE ESGOTOS

ITENS GERAIS ESGOTO

AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMANDO ESGOTO

CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL ESGOTO

LABORATÓRIO DE ESGOTO

LICENCIAMENTO E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS DO SES

PROJETOS E CONSULTORIAS ESGOTO

CRONOGRAMA FÍSICO - PARAÍBA DO SUL
ANOS

SISTEMA COMERCIAL

ITENS GERAIS DO SISTEMA COMERCIAL

CADASTRO

HIDROMETRAÇÃO E LEITURA

SISTEMA DE COBRANÇA

SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO

OUTROS

OUTROS

ITENS GERAIS

CADASTRO TÉCNICO DE ÁGUA E ESGOTO

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS
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ANOS

Rótulos de Linha Soma de R$ Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 287 28 29 30 31 32 33 34 35

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 28.093 5.981 2.372 5.611 2.528 836 258 257 469 467 481 760 229 229 232 436 452 447 446 227 225 237 437 439 447 447 239 227 224 437 440 458 446 224 225 224

SISTEMA PRINCIPAL 25.461 5.450 2.316 5.568 967 800 227 236 450 451 460 737 218 218 216 427 431 437 437 218 218 216 428 430 438 438 217 217 215 428 431 436 437 217 216 215

CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA 390 390

TRATAMENTO DE ÁGUA 780 780

RESERVAÇÃO 2.950 1.000 150 1.500 300

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 9.191 286 627 739 757 639 217 215 216 214 215 211 211 211 210 208 209 207 206 206 206 204 203 202 202 202 200 200 198 198 198 196 196 195 194 194

MICROMEDIÇÃO 4.662 210 210 210 210 213 216 224 225 6 6 6 219 222 230 231 12 12 12 225 228 236 236 17 17 17 230 233 241 241 22 22 22

PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS 150 150

MACROMEDIÇÃO 148 42 11 11 21 21 21 21

ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA 2.058 1.489 550 19

ADUTORAS DE ÁGUA TRATADA 5.132 2.465 2.667

SISTEMA INCONFIDÊNCIA 793 419 29 29 24 24 18 9 6 4 9 18 7 7 11 4 19 7 7 7 4 19 7 7 7 6 19 7 7 7 7 19 7 5 7 7

CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA 6 6

TRATAMENTO DE ÁGUA 59 59

RESERVAÇÃO 320 320

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 316 24 29 29 24 24 6 8 6 4 8 6 6 6 11 4 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6

MICROMEDIÇÃO 83 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 1 0 0 0 12 1 1 0 0 13 1 1 1 0

MACROMEDIÇÃO 11 11

ITENS GERAIS ÁGUA 1.838 111 27 14 1.537 12 12 12 12 12 12 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMANDO DO SAA 1.201 1.201

CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL ÁGUA 186 186

LICENCIAMENTO E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS DO SAA 8 4 2 2

PROJETOS E CONSULTORIAS ÁGUA 248 50 25 12 12 12 12 12 12 12 12 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MODELAGEM E SIMULAÇÃO HIDRÁULICA 138 138

LABORATÓRIO ÁGUA 57 57

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 62.870 2.390 5.295 2.487 2.516 2.541 5.218 2.589 3.590 3.049 5.502 7.113 4.839 5.350 5.234 2.969 121 117 117 117 116 114 114 112 110 112 109 107 109 103 103 107 100 100 100 98

SISTEMA PRINCIPAL 51.647 2.068 5.077 2.436 2.464 2.489 5.166 2.537 3.481 2.997 5.451 3.278 2.444 2.334 4.887 2.754 100 97 98 95 95 93 93 91 91 90 88 88 88 84 84 84 81 81 81 79

COLETA DE ESGOTOS 25.181 6 1.801 1.824 1.852 1.878 1.900 1.926 1.948 1.977 1.996 1.229 1.247 1.257 1.272 1.284 100 97 98 95 95 93 93 91 91 90 88 88 88 84 84 84 81 81 81 79

ELEVATÓRIAS DE ESGOTO 5.380 1.330 228 921 409 781 393 405 524 390

LINHAS DE RECALQUE 1.838 121 26 213 362 230 249 637

TRONCOS, INTERCEPTORES E EMISSÁRIOS 9.647 612 875 612 612 612 612 612 612 612 1.054 1.054 443 443 443 443

TRATAMENTO DE ESGOTOS 9.600 2.400 2.400 2.400 2.400

SISTEMA WERNEK 7.798 3.199 1.573 2.835 9 10 9 10 9 10 9 9 9 10 7 10 9 7 9 9 7 10 7 9 7 7

COLETA DE ESGOTOS 2.859 877 894 899 9 10 9 10 9 10 9 9 9 10 7 10 9 7 9 9 7 10 7 9 7 7

ELEVATÓRIAS DE ESGOTO 755 524 203 27

LINHAS DE RECALQUE 953 207 82 663

SISTEMA INCONFIDÊNCIA 630 160 260 184 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

COLETA DE ESGOTOS 470 260 184 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

TRATAMENTO DE ESGOTOS 160 160

ITENS GERAIS ESGOTO 2.795 322 218 52 52 52 52 52 109 52 52 636 822 21 78 21 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMANDO ESGOTO 1.231 615 615

CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL ESGOTO 186 186

LICENCIAMENTO E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS DO SES 231 115 58 58

PROJETOS E CONSULTORIAS ESGOTO 1.033 207 103 52 52 52 52 52 52 52 52 21 21 21 21 21 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

LABORATÓRIO DE ESGOTO 115 115

SISTEMA COMERCIAL 627 463 152 2 2 2 2 2 2

ITENS GERAIS DO SISTEMA COMERCIAL 627 463 152 2 2 2 2 2 2

CADASTRO 257 129 129

HIDROMETRAÇÃO E LEITURA 125 125

SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 158 158

SISTEMA DE COBRANÇA 14 2 2 2 2 2 2 2

OUTROS 73 50 23

OUTROS 383 33 150 33 33 33 33 33 33

ITENS GERAIS 383 33 150 33 33 33 33 33 33

CADASTRO TÉCNICO DE ÁGUA E ESGOTO 150 150

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO 23 3 3 3 3 3 3 3

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS 210 30 30 30 30 30 30 30

Total Geral 91.972 8.867,3 7.968,9 8.098,1 5.043,6 3.377,1 5.511,0 2.845,9 4.058,8 3.516,0 5.983,3 7.908,3 5.068,7 5.579,4 5.466,7 3.405,6 608,4 563,8 563,3 344,5 340,3 385,9 550,6 551,0 557,1 559,2 382,4 333,4 332,6 540,1 543,1 599,8 546,4 324,1 325,1 322,7

CRONOGRAMA FINANCEIRO - PARAÍBA DO SUL (VALORES EM R$ X 1.000)
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1.4. ANÁLISE DAS NECESSIDADES DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS PARA O ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO 

EM VIGOR E EXPEDIÇÃO DE DIRETRIZES AMBIENTAIS PARA O PROJETO; 

Conforme o Plano Municipal de Saneamento Básico de Paraíba do Sul, o município conta 

com uma estação de tratamento de água, sendo que não há informações de como é realizado o 

abastecimento público nos distritos deste município. Para o esgotamento sanitário, não foi 

evidenciado estruturas de tratamento de efluente doméstico, sendo, então, necessário 

construir todas as unidades para atingir a universalização do saneamento básico do município. 

Conforme Resolução CONAMA nº 237 de 19/12/1997, as estações de tratamento de 

água são unidades sujeitas ao licenciamento ambiental, desde a sua construção até a sua 

operação. Além disso, a unidade deve possuir uma autorização para a captação de água em 

cursos hídricos superficiais ou subterrâneos, através do ato administrativo denominado Outorga 

de Direito de Uso de Recursos Hídricos previstos na Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 

1999, que instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro, em seu 

inciso V do art. 5º. Não foi possível evidenciar a existência da Licença Ambiental de Operação 

tão pouco a Outorga da Estação de Tratamento de Água existente no município. Para a 

solicitação ou renovação destes documentos, o órgão ambiental licenciador pode solicitar 

adequações operacionais e de qualidade dos serviços prestados para a emissão dos 

documentos, devendo a concessionária atender todas as exigências propostas. Em caso de 

ampliação do sistema de abastecimento de água, também deve-se prever a solicitação de 

Licenças Ambientais das obras necessárias. 

A mesma Resolução CONAMA nº 237 de 19/12/1997 também traz a obrigatoriedade de 

licenciamento ambiental para emissários, interceptores, estações elevatórias e de tratamento 

10.841 11.833 
13.270 

15.227 15.834 16.247 16.638 17.005 

Ano 5 Ano 10 Ano 15 Ano 20 Ano 25 Ano 30 Ano 35

Total de Custos e Despesas

Total de Custos e Despesas
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de esgoto. De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico, o município não conta com 

sistema de esgotamento sanitário. Para atingir a universalização do saneamento básico será 

necessária a construção de novas unidades, o que traz a obrigatoriedade de solicitação de 

Licenças Prévias e de Instalações para que, posteriormente, seja obtida a Licença de Operação 

das unidades. 

Assim como para a captação de água, os lançamentos de efluente em corpos d’água 

também são passíveis da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos previstos na Lei 

Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999. Desta forma, a solicitação da Outorga para o sistema 

de esgotamento sanitário também se faz necessária. 

Devido ao amplo escopo das obras necessárias para a implantação e/ou ampliação do 

sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do município, podem ocorrer 

intervenções em Áreas de Proteção Permanente (APP’s). As APP’s são áreas protegidas, cobertas 

ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar da população. São exemplos de área de preservação 

permanente as faixas marginais de qualquer curso d’água natural, desde a margem do curso 

d’água, em largura mínima definida baseada na largura do rio.  

Segundo a Resolução CONAMA Nº 369 de 28-03-2006, toda obra, plano, atividade ou 

projeto de utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto ambiental, deverá obter do 

órgão ambiental competente a autorização para intervenção e/ou supressão de vegetação em 

APP. Para cada autorização de intervenção em APP será emitido um Termo de Compromisso de 

Recuperação Ambiental (TCRA), que é um mecanismo financeiro de compensação pelos efeitos 

de impactos não mitigáveis ocorridos na implantação de empreendimentos e identificados no 

processo de licenciamento ambiental. A intervenção sem a devida autorização é passível das 

penalidades previstas na Lei de Crimes Ambientais. 

Desta forma, será necessário seguir as Diretrizes para Licenciamento Ambiental 

apresentadas no Produto 7.1, item “m”. 
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1.5. ESTIMATIVAS DE CUSTO INDIVIDUAL DAS OBRAS DE ARQUITETURA, COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, 
PAISAGISMO E COMUNICAÇÃO VISUAL E EQUIPAMENTOS PREVISTOS INCLUINDO A REFERÊNCIA 

UTILIZADA; 

As estimativas de custo de obras complementares de engenharia, arquitetura, 

paisagismo e comunicação visual deverão ser apresentadas após definidos os projetos 

executivos dos sistemas de Água e Esgoto, o que se dará apenas após a assunção da 

Concessionária. 

1.6. ABASTECIMENTO UNIVERSALIZADO DE ÁGUA TRATADA. 

A universalização do sistema de abastecimento de água de Paraíba do Sul está prevista 

no planejamento acima apresentado e detalhadamente descrita no memorial descritivo 

apresentado. A seguir um fluxograma resumo das intervenções necessárias na infraestrutura do 

sistema. 
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PLANTA 1  
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PLANTA 2  
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PLANTA 3 
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PLANTA 4  
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PLANTA 5 
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PLANTA 6 
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PLANTA 7 
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Produto 2 – Do apoio a gestão   
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2. DO APOIO A GESTÃO 

A prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário dentro de 

altos padrões de qualidade, eficiência e eficácia, proporcionam uma melhor qualidade de vida à 

população, a preservação do meio ambiente e ainda, o desenvolvimento do município.  

Neste contexto, as operações e investimentos previstos para o sistema de saneamento 

do município de Paraíba do Sul tem como norteadores a universalização do atendimento, 

conservação dos recursos naturais, continuidade, agilidade e qualidade na prestação dos 

serviços e no relacionamento com o cliente.  

Para atender aos objetivos citados acima, é necessária a atuação integrada da gestão 

comercial com a gestão de operações na elaboração de estratégias consistentes e duradouras, 

com foco no perfil do cliente e do município, visando prestar serviços com qualidade, rapidez e 

eficiência, de forma a garantir rentabilidade, confiança e fidelização do cliente. 

As ações da gestão comercial estão fundamentadas na plena satisfação dos clientes e 

excelência dos serviços, viabilizadas pelo aporte de modernas tecnologias, capacitação 

adequada das equipes e programas de reciclagem profissional, bem como uma sistemática de 

melhoria contínua dos processos. 

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

→ Definição de estratégias de comercialização de serviços de forma integrada com 

as áreas de Operações e de Serviços e Manutenções; 

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

→ Segmentação dos clientes de acordo com o seu perfil, visando um atendimento 

personalizado; 

→ Disponibilização de diferentes canais de relacionamento com o cliente, com o 

objetivo de facilitar o atendimento às diversas solicitações; 

→ Implementação de ações para o cumprimento de metas de faturamento, 

arrecadação e redução da inadimplência; 
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→ Elaboração de programas integrados com a Gestão de Operações para a redução 

de perdas, maximização do faturamento, redução de submedições e do índice de 

irregularidades, bem como para a melhoria contínua na qualidade da prestação 

dos serviços; 

→ Monitoramento dos procedimentos, visando assegurar a qualidade e agilidade no 

atendimento; 

→ Implantação de pesquisas de mercado e acompanhamento dos resultados, 

utilizando-os para estabelecer ações de aprimoramento contínuo; 

→ Criação de sistemas e mecanismos capazes de impulsionar os resultados da 

organização. 

Para a gestão, ampliação, operação e manutenção dos Serviços de Água e Esgoto 

do Município de Paraíba do Sul é necessário contar com profissionais capacitados e 

treinados, processos estruturados, aplicação de modernas tecnologias e com a utilização 

de ferramentas de gestão voltadas à satisfação do cliente no que se refere ao produto 

oferecido e ao serviço prestado. 

2.1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO À GESTÃO COMERCIAL, VISANDO O APRIMORAMENTO DO SISTEMA 

DE MEDIÇÃO E LEITURA DO CONSUMO DE ÁGUA, CONTEMPLANDO AÇÕES PARA REDUÇÃO DE PERDAS 

FÍSICAS 

A implementação de um sistema de gestão comercial abrangente e moderno, visa 

sustentar uma base cadastral integrada e atualizada a qual consiste, de princípio, para a 

assertividade da prestação dos serviços comerciais e de manutenção, para a melhoria contínua 

dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário com foco no cliente, em 

baixos índices de perdas e no desenvolvimento do município e para a manutenção de processos 

eficientes e com custos otimizados. 

A base de dados de cadastro técnico e comercial íntegra e confiável também consiste 

como fator de sustentação para os estudos de melhoria dos sistemas e para o estabelecimento 

de processos estruturados de combate às perdas físicas e aparentes. No entanto, de acordo com 
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o PMSB, não há dados disponíveis sobre o cadastro e o estado de conservação da rede de 

distribuição. 

A implementação de projetos e ações para levantamento, manutenção e atualização das 

informações técnicas referentes a infraestrutura dos sistemas (redes, ramais, unidades 

operacionais, etc) e das informações dos clientes, imóveis e ligações são de suma importância 

para a qualidade e agilidade na prestação dos serviços e para a realização de ações de combate 

a fraudes, retirada de irregularidades e de estudos de melhorias dos sistemas de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário.  

O levantamento de atualização cadastral é possível a partir de diferentes ações, tais como: 

recadastramento de clientes, campanhas para atualização cadastral, vistorias em imóveis, 

elaboração de croquis dos serviços de manutenção realizados, sondagens, dentre outras. O 

recadastramento de clientes tem como objetivo coletar e atualizar as informações dos clientes 

atuais e, ainda, efetuar o cadastramento de possíveis novos clientes (factíveis ou potenciais) de 

toda a área de abrangência da Concessão, a partir de visita a todos os imóveis do município por 

profissionais capacitados para a realização da coleta de dados dos clientes, imóvel, ligação e 

também, para prestar quaisquer esclarecimentos solicitados pelos clientes atuais ou potenciais. 

Cabe destacar que as ações de atualização cadastral devem consistir em processos contínuos e 

não apenas como ações pontuais. A garantia de uma base cadastral confiável e atualizada 

viabiliza a avaliação do dimensionamento dos sistemas de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, com base nas necessidades atuais dos clientes e não clientes e na 

perspectiva de crescimento do município. Dessa forma, é possível efetuar estudos para redução 

de perdas, para a melhoria dos sistemas existentes (ampliações ou ações para maior eficiência 

dos sistemas atuais) e da prestação de serviços. 

A manutenção do cadastro de clientes atualizado propicia o dimensionamento de 

hidrômetros adequado, de acordo com o perfil de consumo de cada cliente, bem como permite 

a validação dos valores medidos a partir de critérios detalhados. 

A experiência e abrangência do Grupo Águas do Brasil possibilita o desenvolvimento de 

uma base estatística de dados robusta, o que permite a definição de critérios analíticos 

detalhados, aprimorados continuamente, para validação dos valores medidos, conforme 

características dos clientes. 
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A implementação de moderno sistema de gestão comercial viabiliza o acompanhamento 

e controle da medição de consumos de forma minuciosa, o registro dos estudos realizados nos 

medidores em laboratórios acreditados, bem como a gestão das manutenções preventivas, 

preditivas e corretivas. 

A partir das informações cadastrais confiáveis, da instalação correta do medidor mais 

adequado para cada cliente, da manutenção de um parque de medidores instalado moderno e 

dentro do seu período de via útil e também, do uso de robusto sistema de leitura e impressão 

simultânea, é possível garantir a precisão da medição e dos valores cobrados. 

O Sistema de leitura e impressão simultânea visa a maximização da produtividade dos 

recursos humanos disponíveis e o alcance do nível de excelência no processo de faturamento, 

considerando a integração com todas as demais interfaces do Sistema. Dessa forma, confere aos 

clientes maior segurança e confiabilidade do consumo apurado em campo, além de maior 

agilidade no recebimento das contas. 

É importante ressaltar ainda, a integração do sistema de gestão comercial com uma 

ferramenta de georreferenciamento (GIS), o que propicia o estabelecimento de roteiros 

eficientes de leitura, bem como a emissão de mapas temáticos para análise das informações de 

clientes, consumo, faturamento, serviços, dentre outras, visando a implementação de processos 

de melhoria contínua. 

Tela de edição – Sistema de Informação geográfica. 
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Tela com Roteirização. 

 

Telas com dados de ligações. 
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O GIS consiste em relevante instrumento para redução dos custos, manutenção de 

baixos índices de perdas e para obtenção de ganhos em eficiência e qualidade na prestação dos 

serviços e no relacionamento com os clientes. 

A utilização de uma ferramenta GIS possibilita a estratificação de demandas e 

identificação de causas, o que permite maior efetividade das ações, com menor índice de 

retrabalhos e desperdício de recursos. Dessa forma, é um importante instrumento para ações 

de combate a irregularidades; para maior agilidade na manutenção dos sistemas e definição de 

manutenções preventivas; para apuração de problemas de abastecimento; análise de variações 

significativas de consumo, dentre outras. 

O Sistema de Georreferenciamento também auxilia na elaboração e atualização do 

modelo hidráulico dos sistemas, o que possibilita a elaboração de estudos de otimização dos 

sistemas com menores custos, perdas reduzidas e maior eficiência.  

 A partir de informações cadastrais confiáveis e atualizadas e tendo como premissa a 

utilização de modernas tecnologias e a capacitação dos profissionais, é possível estabelecer 

ações para redução de perdas físicas de água, através do atendimento às reclamações e 

solicitações de serviços de reparos de vazamentos em redes e ramais com agilidade, definição 

de projetos de macromedição e de micromedição, implementação da setorização dos sistemas 
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e da supervisão e controle operacional das unidades operacionais, realização de pesquisas de 

vazamentos, otimização da operação de ETAs e das zonas de controle. 

 A utilização de materiais de qualidade e a gestão dos serviços de manutenção dentro 

de padrões de excelência também são relevantes para a continuidade da prestação dos 

serviços, seguindo os requisitos de satisfação dos clientes. 

A implementação de um programa de combate às perdas estruturado, que atue em 

todas as etapas da cadeia de valor tem por objetivo assegurar o fornecimento contínuo e em 

volume suficiente para atendimento à demanda e expectativa dos clientes, dentro de padrões 

de qualidade em conformidade com a Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde e com baixos 

índices de perdas, desperdícios e retrabalho. 

Dessa forma, a atuação no levantamento cadastral e implementação de processo para 

manutenção do cadastro técnico atualizado, bem como a realização da modelagem hidráulica 

consistem de importantes ações para o conhecimento aprofundado dos sistemas.  

Além disso, segundo dados do PMSB, não há cadastro e dados disponíveis sobre o 

estado de conservação da rede de distribuição e das adutoras, não se conhece as condições do 

parque de hidrômetros existente e de maneira geral, todos os ativos do sistema apresentam 

necessidade de melhora nas condições de conservação. Fatores esses que geram impacto direto 

no índice de perdas. 

Para atuação efetiva no combate às perdas, é preciso aprimorar as medições. Com isso, 

a macromedição das principais unidades, identificação dos setores de abastecimento, DMC’s e 

das zonas de pressão correspondem a ações prioritárias para o Programa de Redução e Controle 

de Perdas.  

Outro fator relevante é a hidrometração de 100% das ligações, bem como a manutenção 

do parque de hidrômetros atualizado, dentro dos requisitos de performance e vida útil.  

A partir dessas informações é possível realizar um diagnóstico minucioso dos sistemas e 

realizar a composição do balanço hídrico, que permite a priorização das ações de combate às 

perdas. 

As principais ações de combate às perdas reais são o gerenciamento das pressões e a 

identificação e controle de vazamentos. O controle de vazamentos é realizado através de 



   
 

 
 

  
 

118 

 

 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul - RJ 

pesquisas frequentes de vazamentos não visíveis, redução do tempo de reparo, uso de materiais 

de qualidade, automatização das principais unidades e substituição de redes e ramais obsoletos 

ou com dimensionamento inadequado. Podemos mencionar ainda, a implantação de um 

moderno CCO – Centro de Controle Operacional para monitoramento em tempo real e operação 

remota de unidades, que possibilita a obtenção de informações de alta confiabilidade, 

enriquecidas por relatórios analíticos e gráficos objetivos, que facultam o perfeito 

acompanhamento das condições técnicas e econômicas das unidades e instalações. 

Para combate às perdas aparentes podemos citar as seguintes ações: seleção e 

dimensionamento adequado dos hidrômetros, hidrometração de 100% das ligações, realização 

de manutenções preditivas e preventivas do parque de medidores, vistorias técnicas, 

fiscalizações e identificação e retirada de irregularidades. 

Ações de combate a perdas aparentes. 

 

Foi possível identificar que o índice de perdas por ligação no município de Paraíba do Sul 

é muito elevado (542 l/dia/ligação, de acordo com estudo apontado no PMSB), dessa forma, as 

atividades de identificação e conserto de vazamentos nos ramais, identificação e retirada de 

irregularidades, hidrometração e manutenção do parque de medidores em boas condições de 

instalação e funcionamento representam ações relevantes para a redução dos índices de perdas 

e manutenção desses índices em patamares desejáveis. 
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O Programa de Combate a Perdas requer monitoramento contínuo, ações frequentes, 

controle dos resultados e a implementação de sistemática de aprimoramento constante dos 

processos. Com isso, a adoção de moderno e robusto Sistema Informatizado de Gestão, 

associado a sensores instalados nas unidades e em medidores relevantes para os sistemas e 

DMC’s, consiste de requisito relevante para a obtenção dos resultados almejados de redução de 

perdas. O Sistema Informatizado de gestão possibilita o controle dos volumes, vazões, 

demandas de consumo, valores medidos e faturados, bem como permite a emissão de 

indicadores. 

Podemos destacar também como importantes atividades de redução de perdas, a 

realização de campanhas de conscientização da sociedade e esclarecimentos sobre o combate 

ao desperdício e preservação do meio ambiente; sobre educação sanitária; ações com a 

finalidade de redução e regularização de ligações clandestinas e o estabelecimento de parcerias 

com órgãos públicos, associações comunitárias, ONGs, entre outros, visando à conscientização 

sanitária e ambiental. 

2.2. OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE COBRANÇA E GESTÃO DE GASTOS, VISANDO A EFICIÊNCIA EM TODOS OS 

SERVIÇOS PRESTADOS 

A implantação e desenvolvimento da gestão comercial tem como princípio a plena 

satisfação do cliente e a excelência na prestação de serviços. Para garantir uma prestação de 

serviços de qualidade, confiabilidade e que tenha sustentação para melhorias, evoluções e 

inovações na relação cliente e prestador de serviços, é necessária a implementação, 

manutenção e desenvolvimento progressivo de um Sistema Informatizado de Gestão de 

Comercial robusto, desenvolvido em plataforma tecnológica moderna e que contemplem o 

atendimento às legislações municipais, estaduais e federais que abrangem o setor. 

A implementação de um Sistema de Gestão Comercial único, moderno e abrangente, 

que contemple todas as atividades relativas à gestão de relacionamento, gestão cadastral, de 

medição, faturamento, cobrança e de fiscalização e ainda, possibilite a integração com demais 

sistemas especialistas da organização, tais como sistema de gestão operacional e sistema de 

gestão administrativa e financeira, representa fator estruturante para a prestação dos serviços 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário de modo eficiente, seguro, ágil e com 

qualidade.   
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A otimização do Sistema de Cobrança requer a implementação de procedimentos 

padronizados que serão sustentados por uma moderna ferramenta tecnológica. A partir desta 

e da integridade dos dados nela contidos é possível realizar:  

→ A manutenção do cadastro atualizado, que permite a gestão integral do 

relacionamento com os clientes e a elaboração de estudos para otimização dos 

sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário; 

→ A Leitura e Impressão de Contas, com foco em maior precisão e confiabilidade; 

→ A Implementação de critérios para medição e análise dos valores medidos, bem 

como de programas de hidrometração e dimensionamento adequado dos 

medidores;  

→ O controle dos gastos por serviço executado e o registro da efetividade e da 

qualidade de cada ação, bem como a apuração do grau de satisfação dos clientes; 

→ O monitoramento de indicadores de performance, eficiência, produtividade, 

acordos de níveis de serviços entre áreas internas e com o cliente, de resultados, 

dentre outros. 

→ Implementação de políticas para gestão das carteiras de clientes e recuperação de 

débitos; 

→ Definição de ações de fiscalização para identificação de irregularidades e 

realização das respectivas regularizações; 

→ A personalização do relacionamento com os clientes, a partir do acesso as 

informações cadastrais pelo Sistema Informatizado de Gestão Comercial 

disponível nos diferentes pontos de atendimento. 

A operação dos sistemas de saneamento do município de Paraíba do Sul de modo seguro 

e atendendo às necessidades e expectativas dos clientes requer o uso de modernas ferramentas 

tecnológicas e profissionais qualificados e detentores de conhecimentos técnicos que viabilizem 
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o aprimoramento contínuo dos processos e a otimização dos sistemas de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário por meio de ações frequentes de redução de perdas em todas as etapas 

da prestação dos serviços. 

A eficiência na prestação de serviços abrange a manutenção de um cadastro atualizado, 

a medição precisa dos consumos medidos, a emissão de contas com uso de moderna ferramenta 

tecnológica, o uso de sistema de arrecadação integrado com os agentes arrecadadores, a 

implementação de estratégias de cobrança de acordo com o perfil de cada carteira de clientes, 

ações de fiscalização e uma política de relacionamento baseada no foco do cliente e sustentada 

por ampla diversidade de canais de atendimento. 

GESTÃO DE RELACIONAMENTO 

A partir da atualização frequente da base cadastral decorrente de ações de 

recadastramento de clientes, vistorias em imóveis e disponibilização de canais para que o cliente 

possa atualizar seus dados, é possível identificar o perfil dos clientes, estabelecer uma maior 

aproximação com os mesmos e dessa forma, definir práticas dentro do foco do cliente e 

primando por uma relação de transparência. 

Dessa forma, a gestão de relacionamento visa satisfazer as necessidades, expectativas e 

desejos dos clientes, buscando o estabelecimento e a manutenção de um relacionamento de 

confiança. 

Para conferir altos padrões de excelência no relacionamento e na prestação de serviços 

é necessário: 

→ Base cadastral atualizada e confiável; 

→ Moderno sistema de gestão de relacionamento com os clientes; 

→ Diversidade de canais de atendimento; 

→ Medição precisa e cobrança correta do consumo; 

→ Clareza, transparência, comprometimento e ética nos serviços prestados; 

→ Plano de Capacitação e reciclagem periódicos das equipes de atendimento; 
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→ Procedimentos e scripts de atendimento com foco na cordialidade, 

profissionalismo, agilidade e assertividade; 

→ Indicadores de desempenho e pesquisas de satisfação. 

A área de Relacionamento com o Cliente tem como atribuição principal ser o 

interlocutor entre a comunidade e as diferentes áreas da Concessionária, sendo o canal entre 

cliente e a organização para a melhoria contínua da prestação de serviços, buscando identificar 

suas necessidades e atender com agilidade, eficiência, presteza e qualidade, bem como 

promover a fidelização dos clientes. 

As principais atribuições para a gestão de relacionamento eficiente são: 

→ Garantir a transparência na comunicação com os clientes; 

→ Atuar como interface entre as diferentes áreas da organização, reportando 

as principais demandas, bem como definindo em conjunto com as demais 

áreas as ações para otimizar os processos; 

→ Estreitar o relacionamento da Concessionária com Órgãos Reguladores e de 

Defesa do Consumidor; 

→ Implementar um atendimento personalizado, considerando os diferentes 

perfis da carteira de clientes; 

→ Estabelecer políticas de relacionamento com as comunidades com vistas ao 

esclarecimento sobre serviços, redução de irregularidades e potencialização 

da receita; 

→ Estabelecer parcerias com empresas e entidades; 

→ Realizar campanhas de conscientização sobre o uso racional da água, sobre 

práticas e benefícios oferecidos pela empresa e parcerias firmadas. 

As premissas que nortearão os canais de relacionamento com os clientes são: 
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→ Canais de atendimento que primam pelo conforto, comodidade, 

acessibilidade e qualidade a seus clientes; 

→ Disponibilização de uma diversidade de canais de atendimento, 

contemplando canais digitais e físicos; 

→ Moderna e integrada plataforma tecnológica; 

→ Monitoramento dos índices de atendimento, tais como: tempo de 

atendimento; índice de solução no primeiro contato; grau de satisfação a 

partir de pesquisas estruturadas; etc. 

→ Atendimento personalizado, cordial e com clareza; 

→ Revisão e aprimoramento contínuo de procedimentos e scripts de 

atendimento; 

→ Treinamentos e reciclagem dos profissionais envolvidos sobre as técnicas de 

atendimento e também, sobre os diferentes processos e serviços da 

Concessionária;  

→ Integração e eficiência na comunicação da área de atendimento com as 

demais áreas da organização; 

→ Todos os profissionais da organização (áreas de operação, serviços e 

comercial) são responsáveis pelos resultados dos indicadores de 

atendimento. 

O uso de robusto e moderno sistema Informatizado de Gestão visa permitir que as 

equipes de atendimento tenham acesso às informações completas dos clientes, consumo, 

histórico de serviços, resultados da pesquisa de satisfação e das ações de pós serviço e das ações 

de manutenção e de intervenções no sistema de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, de forma a possibilitar agilidade, assertividade e clareza nas informações prestadas 

aos clientes. 
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A implantação de um sistema informatizado de gestão de atendimento abrangente e 

com avançada tecnologia possibilita a disponibilização de uma diversidade de canais de contato 

cliente e empresa, pelo qual a demanda do cliente é identificada com rapidez e a solução e 

resposta ao cliente são concedidas pela via que o cliente considera mais satisfatória de acordo 

com o seu perfil (telefônico, digital ou presencial).  

Além disso, a setorização dos sistemas e sua visualização de forma espacial a partir de 

ferramentas de georreferenciamento possibilita que intervenções no sistema tenham seu 

impacto avaliado rapidamente e assim, os clientes da área de abrangência da 

operação/manutenção poderão ser informados previamente pelos diferentes canais de 

relacionamento. Desse modo, é possível atender ao princípio de um atendimento de qualidade 

que consiste em oferecer uma comunicação eficaz e com transparência. 

As ferramentas tecnológicas adotadas pela gestão de relacionamento têm ainda como 

objetivo, a gestão de performance, abordagem e assertividade dos atendentes e a realização de 

feedbacks frequentes aos profissionais, de forma a garantir o aprimoramento contínuo e a 

excelência no atendimento. 

As unidades físicas de atendimento ao cliente possuem como diretrizes apresentar 

localização em ponto de grande convergência e de fácil acesso, moderna instalação física, com 

mobiliário e equipamentos aderentes aos requisitos de acessibilidade, conforto e comodidade 

ao cliente no atendimento as suas necessidades. Um bom fluxo de atendimento, com ambiente 

bem sinalizado e tempos de espera reduzidos são premissas do atendimento de qualidade e 

adequado às necessidades e expectativas dos clientes. 

Os canais digitais têm como premissas a facilidade e agilidade no contato cliente e 

empresa, a visibilidade sobre o status das demandas realizadas e sobre as ações implementadas 

pelas empresas, conferindo transparência e percepção de qualidade pelos clientes. 

Os profissionais de relacionamento com o cliente são os principais representantes da 

empresa e com isso, sua capacitação para a realização de uma abordagem clara, objetiva e 

cordial e a obtenção de amplos conhecimentos sobre o negócio e os serviços prestados são de 

significativa importância para o atendimento de qualidade. Esses profissionais também têm o 

papel de realizar ações e campanhas com a participação da sociedade para maior 
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esclarecimento sobre os serviços prestados e sobre a conscientização ambiental e uso racional 

dos recursos naturais. 

A disponibilização de uma diversidade de canais de atendimento aos clientes, que 

possibilitem a solicitação de serviços, esclarecimentos de dúvidas e a obtenção de respostas a 

questionamentos de forma ágil, segura e confiável consistem de premissas para a prestação de 

serviços com qualidade e eficiência. 

A capacitação, cordialidade e conhecimento sobre os serviços prestados e o acesso 

amplo a informações referentes aos clientes a partir de uma robusta ferramenta de gestão 

comercial correspondem a premissas do atendimento aos clientes dentro de altos padrões de 

excelência e satisfação. 

O sistema de gestão comercial único, robusto, de fácil usabilidade consta como suporte 

às atividades dos diferentes canais de atendimento (atendimento presencial, autoatendimento, 

atendimento eletrônico e call center, dentre outros canais). 

O uso de tecnologia de autoatendimento, integrada ao sistema de gestão comercial, 

confere maior acessibilidade e flexibilidade no atendimento às necessidades dos clientes. O 

terminal de autoatendimento apresenta interface amigável e intuitiva e permite ao cliente a 

obtenção de informações, solicitação de serviços, de esclarecimentos, atualização cadastral, 

emissão de documentos. 

A disponibilização de canas digitais, também integrados ao sistema de gestão comercial, 

possibilita ao cliente atender as suas necessidades de forma ágil, segura e sem a necessidade de 

deslocamento.  

A oferta de uma diversidade de canais de atendimento, integrados a uma base única e 

abrangente possibilita a solução das demandas dos clientes de forma personalizada, direta, 

assertiva e visando manter alto grau de satisfação dos clientes com relação a prestação dos 

serviços. 

GESTÃO DA MEDIÇÃO 

A hidrometração é um aspecto de suma importância para que se consiga efetuar uma 

boa gestão dos sistemas. Sem esse conhecimento, da forma o mais confiável possível, torna-se 
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temerário alocar recursos em planos e programas de redução da perda de receitas ou, até 

mesmo, em planos de expansão do atendimento dos sistemas.  

O índice de hidrometração na sede do município de Paraíba do Sul é de cerca de 96%, 

de acordo com dados do PMSB. Entretanto,  não há informações sobre as condições do parque 

de hidrômetros existente.  O hidrômetro é o instrumento que permite mensurar o produto que 

será cobrado ao consumidor, e dessa forma, prever que 100% das ligações estejam 

hidrometradas com equipamentos confiáveis, adequados ao perfil do cliente e que estejam 

dentro do seu período de vida útil, é primordial para que se tenha a melhor informação possível 

sobre as demandas existentes, a qual será subsídio à tomada de decisões na área de gestão dos 

sistemas. 

O Programa de Hidrometração e Manutenção do Parque de Medidores é estruturado 

seguindo as diretrizes abaixo: 

→ Análise das caraterísticas e perfil de consumo de cada cliente; 

→ Dimensionamento e seleção dos medidores conforme perfil de consumo; 

→ Padronização da instalação dos medidores; 

→ Monitoramento do desempenho do Hidrômetro; 

→ Estudos de bancada e plano de aferições. 

Outro aspecto de igual importância é a manutenção do parque de hidrômetros em 

perfeitas condições operacionais. Para isso, é necessário prever a aquisição de medidores que 

atendam aos requisitos previstos nas normatizações vigentes, tais como: 

→ Portaria INMETRO 246/2000: regulamento técnico metrológico que estabelece as 

condições que devem ser satisfeitas para os hidrômetros de vazão nominal até 

quinze metros cúbicos por hora, para água fria; 

→ ABNT NBR 15538: especifica os critérios e procedimentos para avaliação da 

eficiência em medidores de água potável fria com vazão permanente até 25m³/h; 
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→ ABNT NBR 8194: padroniza formato do número de série, conexões e dimensões 

de medidores de água potável destinados à instalação em unidades consumidoras; 

→ ABNT NBR 16043 1: especifica a terminologia, características técnicas, 

características metrológicas e perda de pressão dos medidores para água potável 

fria e quente; 

→ ABNT NBR 16043 2: especifica os critérios para seleção de medidores de água, 

conexões associadas, instalação requisitos especiais, bem como a primeira 

operação de medidores novos e reparados para garantir medição exata e leitura 

confiável; 

→ ABNT NBR 16043 3 – estabelece os métodos de ensaios e meios a serem 

empregados na determinação das principais características de medidores de água. 

A implementação de processos estruturados para dimensionamento e seleção dos 

medidores a serem adotados, bem como de programas de manutenção preventiva e preditiva 

do parque de hidrômetros também consistem de fatores relevantes para a apuração precisa do 

consumo dos clientes e a cobrança justa dos serviços. 

O dimensionamento adequado dos hidrômetros de forma a conferir precisão nos 

consumos medidos abrange a análise das características do cliente, do imóvel, condições 

operacionais do local e do perfil de consumo dos clientes. A partir dessas informações e de 

estudos contínuos sobre o desempenho e performance dos medidores disponíveis no mercado, 

é possível selecionar o medidor com maior confiabilidade para apurar o consumo de cada 

cliente. 

Levantamento do Perfil de Consumo. 
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Sistema de Medição Inteligente do Consumo. 

 

A gestão do parque de hidrômetros tem como premissa a realização de manutenções 

preditivas e preventivas que assegurem o cumprimento dos requisitos de tempo de instalação, 

volume totalizado, classe metrológica, índices máximos de erros admissíveis, dentre outros 

parâmetros estabelecidos na Portaria 246/00 do INMETRO. 

A utilização de um moderno sistema de gestão de medidores que viabilize o controle 

das manutenções preventivas e preditivas, monitoramento do desempenho dos equipamentos 

instalados e que esteja sustentado por informações cadastrais confiáveis, propicia o 

dimensionamento adequado dos equipamentos a serem instalados e a apuração de indicadores, 

os quais são importantes instrumentos para a melhoria contínua dos processos e a prestação do 

serviço com alto grau de qualidade. 

A confiabilidade do parque de hidrômetros instalado também está diretamente 

relacionada aos estudos em campo e de bancada e aferições adotados para acompanhamento 

da performance dos medidores e determinação da vida útil, considerando as informações dos 

clientes e as condições operacionais. 
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Processos de Aferição. 

 

Outro fator relevante a ser considerado para conferir qualidade e agilidade na prestação 

dos serviços e confiabilidade na medição, refere-se à definição de padrões de instalação dos 

medidores que propiciem maior facilidade de leitura, proteção contra fraudes, prevenção à 

vazamentos, manutenção da potabilidade da água, facilidade de manuseio para os serviços de 

manutenção e garantia da manutenção das características metrológicas do equipamento.  

Considerando que os medidores de consumo são os equipamentos que apuram o 

consumo real dos clientes e permitem a cobrança correta dos consumos, são instrumentos que 

subsidiam a gestão das operações sobre as demandas existentes e suas variações nos diferentes 

períodos do dia e de acordo com a sazonalidade, o que propicia a realização de estudos e a 

melhoria contínua dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário e ainda, 

possibilitam a coleta de informações sobre variações incomuns no consumo que poderão indicar 

problemas no abastecimento ou irregularidades, é possível perceber o papel significativo que os 
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profissionais que atuam na instalação e manutenção dos medidores apresentam para a 

operação dos sistemas dentro de critérios de eficiência e qualidade. Dessa forma, a estruturação 

de equipes especializadas e sua capacitação e reciclagem frequentes consistem de requisitos 

para a gestão eficiente do parque de hidrômetros, obtendo baixos índices de perdas. 

Conforme se observa nos dados apresentados no PMSB, a quantidade de economias 

hidrometradas é elevada, contudo, não foi possível obter informações detalhadas sobre a 

situação atual do parque de medidores instalados no que se refere aos critérios de 

dimensionamento, condição de funcionamento e vida útil.  

Assim, visando a melhor precisão da medição e a gestão eficaz do parque de medidores, 

é necessário implementar ações de padronização das ligações e cavaletes. E ainda, adotar um 

amplo e ágil programa de gestão de hidrômetros, que contempla a hidrometração e substituição 

do parque de medidores da área de abrangência da Concessão, com o objetivo de assegurar que 

os equipamentos instalados operem dentro de seu período de via útil e apresentem pleno 

funcionamento. 

SISTEMA DE LEITURA E IMPRESSÃO SIMULTÂNEA DE CONTAS 

O desenvolvimento e a aplicação de tecnologias de ponta nos processos de gestão da 

medição, análise dos valores medidos e emissão das contas de consumo, conferem maior 

agilidade na sua execução, melhoria no relacionamento com os clientes e redução dos custos de 

operação. É com este enfoque que a implementação de um moderno sistema de Faturamento, 

utilizando software específico de leitura, emissão e entrega de contas torna-se primordial para 

garantia da eficiência na prestação dos serviços e a maior precisão dos valores cobrados. 

Para a operacionalização do sistema de Faturamento com a utilização de leitura e 

emissão simultânea de contas e a obtenção dos benefícios decorrentes, é de fundamental 

importância o atendimento aos seguintes fatores: 

→ Cadastro de Clientes atualizado: que propiciará a definição de roteiros 

eficientes de leitura e auxiliará a análise e validação dos valores medidos a 

partir de critérios minuciosos estabelecidos com base nas características do 

imóvel e de consumo do cliente; 
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→ Dimensionamento e seleção de medidor:  definição do medidor mais 

adequado conforme perfil de consumo do cliente e instalação dentro de 

requisitos e critérios técnicos padronizados de forma a conferir maior 

precisão na medição; 

→ Informações técnicas e comerciais: dotar o agente comercial - leiturista de 

um conjunto de dados e informações consideradas essenciais para a 

eficiência nos serviços de leitura e emissão de contas, bem como propiciar 

ao cliente um atendimento personalizado em seu próprio imóvel. 

→ Critérios de análise de faturamento: configuração de critérios minuciosos, 

estabelecidos com base em estudos estatísticos, que permitam a retenção 

de contas quando os volumes e valores faturados estiverem fora dos 

padrões, possibilitando a análise dos valores medidos por profissional 

capacitado e a cobrança correta dos consumos dos clientes. 

→ Informações gerenciais: ferramenta de gestão que possibilite a emissão de 

diferentes relatórios e indicadores para o monitoramento constante da 

eficiência e produtividade dos agentes comerciais, acompanhamento dos 

resultados de faturamento, dentre outros, visando a otimização contínua do 

processo. 

O sistema de Leitura e Impressão Simultânea de Contas possibilita a gestão das 

seguintes atividades: 

→  Programação e gestão dos roteiros de leitura; 

→  Gestão de produtividade e performance dos agentes comerciais; 

→ Leitura e emissão simultânea das contas de consumo; 

→ Retenção de contas quando os volumes e valores faturados estiverem fora 

dos padrões; 
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→ Realização de repasses de leitura, para confirmação das leituras, quando 

identificados dados divergentes; 

→ Análise de faturamento e tratamento das contas retidas; 

→ Emissão de relatórios de gestão do faturamento. 

Tela de seleção dos dados a serem programados para o coletor. 

 

Tela representativa da forma de roteirização das atividades de leitura 
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Telas do Microletor de dados. 

 

Telas do Microletor de dados com validações sinalizadas aos agentes comerciais. 

 

O sistema permite ainda a adoção de práticas de excelência na gestão do faturamento, 

conferindo: 

→ Altos índices de Produtividade dos agentes comerciais; 

→ Maior assertividade dos valores cobrados; 

→ Maior agilidade na entrega das contas; 

→ Menor deslocamento entre leituras; 
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→ Prazo reduzido para execução das tarefas; 

→ Menor consumo de combustível. 

A utilização de modernas e robustas ferramentas tecnológicas e de procedimentos e 

profissionais especializados consistem de premissas para a execução das atividades de negócio 

dentro de padrões de excelência e alta performance, garantindo a cobrança correta e justa dos 

serviços prestados e a personalização e qualidade do relacionamento com o cliente. 

GESTÃO DA ARRECAÇÃO E COBRANÇA 

Para a cobrança correta dos consumos, a implementação de um sistema de gestão da 

arrecadação estruturado com base em procedimentos e tecnologias que primam pela segurança 

e alta qualidade e visam a manutenção dos clientes ativos e adimplentes consiste de importante 

requisito para a gestão do negócio. 

O controle e gestão da arrecadação estrutura-se nos seguintes princípios: 

→ Parcerias com os principais agentes arrecadadores do município, visando 

oferecer ampla diversidade de canais de pagamentos a seus clientes; 

→ Monitoramento e controle informatizado de todo o processo de 

arrecadação e cobrança, permitindo também a integração com os agentes 

arrecadadores; 

→ Implementação de indicadores e relatórios de gestão. 
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Processo de baixa automática da arrecadação. 
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A gestão da cobrança tem como premissas: 

→ Relacionamento com o cliente visando a redução da inadimplência e a 

fidelização do cliente; 

→ Capacitação dos profissionais que atuarão no relacionamento com os 

clientes; 

→ Segmentação dos clientes em carteiras de cobrança; 

→ Definição de ações de cobrança personalizadas para cada perfil de cliente.  

→ Realização de ações com objetivo de ampliar a carteira de adimplentes; 

→ Desenvolvimento de campanhas de recuperação de débitos e de fidelização 

de clientes. 

A definição de estratégias de cobrança personalizadas por perfil de cada carteira de 

clientes possibilita o monitoramento da efetividade de cada ação. Para isso, é necessário contar 

com um moderno sistema de gestão de cobrança integrado com as informações de cadastro e 

de arrecadação e ainda, que possibilite a geração de relatórios e a apuração de indicadores. 

Tela sistêmica para consulta de classificação do cliente. 
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Modelo de Estratégia de Cobrança. 

 

A gestão de faturamento e cobrança tem como principais atribuições: 

→ Manter os cadastros técnico e comercial atualizados; 

→ Implementar e manter base cadastral integrada (comercial e técnica); 

→ Definir planos de ação em conjunto com as demais áreas da empresa para 

melhoria da prestação de serviços; 

→ Indicar para a gestão operacional locais com necessidade de extensões de 

rede para melhorar abastecimento e incrementar faturamento; 

→ Identificar locais com ramais de viagem para extensão de rede e melhoria de 

abastecimento e incremento de faturamento; 

→ Realizar o dimensionamento adequado de hidrômetros, a hidrometração de 

clientes e a padronização das instalações, bem como monitorar o consumo; 

→ Garantir o funcionamento adequado do parque de hidrômetros; 

→ Efetuar a análise do faturamento de forma comparativa com as 

características do perfil de consumo dos clientes; 
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→ Realizar a emissão e entrega das contas de consumo; 

→ Monitorar a arrecadação e o perfil de pagamento das carteiras de clientes; 

→ Estabelecer relacionamento com bancos e agentes arrecadadores; 

→ Definir e implementar ações sistemáticas de recuperação de clientes para a 

carteira da Concessionária, primando pela qualidade do relacionamento e 

personalização do atendimento. 

O município de Paraíba do Sul apresenta índices de perdas de faturamento e índice de 

perdas na distribuição de 47%, segundo dados PMSB. Outro fator relevante que pode impactar 

nos atuais percentuais de perdas é a incidência de irregularidades. 

A área de Fiscalização tem como premissa a redução de perdas de faturamento, 

combate a fraudes e ao desperdício de água. Dessa forma, as principais atribuições são: 

→ Identificar clientes com suspeitas de irregularidades e realizar fiscalizações 

nos imóveis, bem como a sua atualização cadastral (quando necessário); 

→ Realizar a macromedição em Comunidades para monitoramento de perdas 

e definição de ações de combate ao desperdício; 

→ Utilizar modernas tecnologias para identificação de fraudes e 

irregularidades; 

→ Realizar pesquisas de vazamentos e combate a perdas; 

→ Realizar ações de combate ao desperdício; 

→ Efetuar a retirada de irregularidades e conscientização da preservação dos 

recursos hídricos pelos clientes. 
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GESTÃO DE INDICADORES 

Todos os processos de negócio estão fundamentados em um completo Sistema 

Informatizado de Gestão Comercial. Os procedimentos padronizados e otimizados que 

sustentam o Sistema de Gestão Comercial conferem altos padrões de eficiência relativos à 

efetividade da arrecadação, a partir do cadastro atualizado e confiável, da correta medição e 

cobrança dos consumos e das ações de recuperação de clientes para a carteira de clientes ativos 

e adimplentes. 

O Sistema Informatizado de Gestão Comercial possibilita ainda a apuração do 

quantitativo dos serviços executados, dos gastos realizados com materiais, equipamentos, 

veículos e profissionais, bem como o levantamento dos valores referentes às ações de cobrança 

realizadas para cada carteira de clientes. Por meio dessa ferramenta é possível também realizar 

análises relativas à efetividade das ações de cobrança para a recuperação dos clientes a carteira 

de adimplentes, efetuar acompanhamentos estatísticos relacionados aos serviços executados 

de forma comparativa com o grau de satisfação dos clientes e ainda, permite o monitoramento 

contínuo de indicadores de processos e de performance.  

Podemos citar como principais indicadores a serem apurados: 

→ Produtividade e performance dos agentes comerciais; 

→ Consumo de água faturado por economia; 

→ Consumo de água medido por economia; 

→ Índice de atualização cadastral; 

→ Efetividade x custos das ações de cobrança; 

→ Quantidade de clientes cortados x religados; 

→ Índice de evasão de receitas; 

→ Incidência de irregularidades por setor de abastecimento/DMC’s;  

→ Dentre outros. 
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Os indicadores são instrumentos de gestão essenciais nas atividades de monitoramento 

e avaliação do negócio. A utilização regular auxilia o acompanhamento do alcance das metas e 

contribui para: a melhoria contínua dos processos organizacionais; planejamento e o controle 

do desempenho; a identificação de avanços; para a melhoria de qualidade e de performance; a 

correção direcionada e inteligente de problemas; a visualização de necessidades de mudança; 

entre outros benefícios. 

2.3. APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS DE PERDAS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, VISANDO A REDUÇÃO DE CUSTOS 

COM ENERGIA ELÉTRICA E MELHORA NA OFERTA DE ÁGUA 

2.3.1. Perdas 

Introdução - Cenário Atual 

Como regra geral, a demanda por água sobe progressivamente com o crescimento 

populacional, enquanto as fontes estão cada vez mais escassas. Como decorrência desta 

escassez, em especial em países com pouca infraestrutura e condições sanitárias deficitárias, os 

riscos à saúde inerentes ao subconsumo da água surgem como preocupação igualmente 

crescente. 

Como consequência disto, o mercado de Concessões em Saneamento Básico tem sofrido 

mudanças nos últimos anos na direção de contratos com metas mais específicas em relação aos 

ganhos de eficiência nos processos comerciais e operacionais. Neste sentido, destacam-se 

obrigações contratuais referentes à redução dos índices de perdas de água e uma forte 

tendência regulatória para acompanhamento da eficiência das empresas ao longo de toda a 

vigência do contrato. 

Essas perdas, referidas acima, podem ser físicas, em função de vazamentos nas redes e 

reservatórios, ou aparentes, devidas a fraudes nas ligações de água, sub medição nos 

hidrômetros, falhas no processo de faturamento e vulnerabilidades do cadastro comercial.  

A decomposição da perda em parcelas de perdas físicas ou aparentes não é muito 

simples, exigindo do operador a realização de ensaios de campo ou a adoção de hipóteses para 

determinar o valor de uma delas, para, na sequência calcular a outra. A tabela abaixo apresenta 

o rateio entre as perdas reais e aparentes em algumas cidades do mundo. 
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 (EUROPEAN COMMISSION, 2015; TARDELLI FILHO, 2013; BETTING 2012; INSTITUTO ARAGONIS 

DE ESTADISTICA, 2014) 

Em relatório recente emitido pela IWA (International Water Association), a 

porcentagem média de perda sobre o faturamento nos sistemas de distribuição de água varia 

de acordo com as condições econômicas, políticas e sociais do país estudado, resultando nos 

padrões a seguir: 

Tabela 48 - Médias Globais de Perdas 

Países Desenvolvidos 8-24%

Países de Industrialização recente 15-24%

Países em Desenvolvimento 25-45%
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Em síntese, a gestão dessas perdas se baseia, fundamentalmente, na compreensão de 

suas causas e fatores que as influenciam. 

Brasil 

A perda de água potável durante o processo de distribuição representa o maior 

problema dos sistemas de abastecimento de água de todo o Brasil. Um estudo recente divulgado 

pelo Instituto Trata Brasil, com base no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS – ano de referência 2016), mostra que as perdas na distribuição representavam em média 

37% de todo o volume disponibilizado. O volume de água não faturada pelas concessionárias 

em 2016 foi de 6,53 bilhões de m³ de água tratada, perfazendo perda financeira de R$ 8,015 

bilhões no ano. Tais perdas equivalem a cerca de 80% dos investimentos em água e esgoto 

realizados em 2016.  

Portanto, conclui-se que uma parcela significativa da água produzida nas Estações de 

Tratamento de Água que é lançada no sistema de distribuição não é faturada em função de 

vazamentos, fraudes e falhas no processo comercial. 

Estiagem  

A ocorrência de um período de estiagem tão acentuado e intenso como o que está 

ocorrendo nos últimos anos, em especial na Região Sudeste do Brasil, potencializa as 

preocupações e cobranças sobre o tema. A empresa deve reagir buscando novos patamares de 

desempenho operacional, à altura da crise, de maneira a não comprometer significativamente 

o seu desempenho econômico-financeiro e a qualidade dos serviços prestados. 

A estiagem, devido a sua intensidade e projeção nacional, faz com que dois pontos 

tenham que ser destacados: 

→ Incremento dos custos operacionais, devido ao significativo aumento dos preços de 

energia elétrica; 

→ Redução dos consumos nos sistemas de abastecimento de água em todo o país, 

com reflexos na racionalidade do uso da água e na saúde financeira das operadoras 

de saneamento. 
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A gestão de perdas possibilita que o volume produzido e disponibilizado no sistema (VD) 

seja reduzido por meio da compreensão do real volume consumido pelos clientes, permitindo a 

flexibilização dos investimentos nessa época de crise. 

Fundamentação Teórica 

Serão definidos alguns conceitos básicos relacionados ao tema abordado. 

Perdas 

Perdas ocorrem em todos os sistemas, invariavelmente. Totalizam a soma das perdas 

reais e aparentes. 

O fundamento básico do trabalho de redução de perdas reside em minimizar o volume 

disponibilizado ao sistema (VD), reduzindo os custos de produção, e, ao mesmo tempo, 

aumentar o volume utilizado pelos clientes (VU) e, consequentemente, a receita da empresa. 

Perdas = Água Disponibilizada (VD) - Água Faturada ou Consumida (VU) 

Perdas Reais  

É o caso mais comum de perdas dentro de um sistema de abastecimento. Correspondem 

aos vazamentos e podem ocorrer nos reservatórios, nas adutoras, nas redes e nos ramais de 

ligação. Como exemplos:  

→ Vazamentos nas adutoras: Avaliados por meio de setorização e análise por trechos, 

conforme será visto na seção Gestão de vazamentos; 

→ Vazamentos nas redes: Avaliados por meio da implementação de distritos de 

medição e controle e estudo das vazões mínimas noturnas; 

→ Vazamentos nos ramais: De difícil estimativa, se estudado separadamente dos 

vazamentos em rede. Conforme comentado à frente no trabalho, pode ter seu 

volume analisado junto ao obtido nas redes; 

→ Extravasamentos e vazamentos em reservatórios: Obtidos por testes simples e 

observação da variação dos níveis. 
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O volume decorrente desse tipo de perda depende da qualidade do material empregado 

e infraestrutura da rede, do trabalho de investigação e da política de reparos da Concessão, 

entre outros. Portanto, os seguintes fatores influenciam diretamente no volume perdido: 

→ Frequência de vazamentos; 

→ Proporção de novos vazamentos reportados; 

→ Tempo de percepção por parte da Concessionária; 

→ Tempo de localização precisa do vazamento; 

→ Tempo de reparo; 

→ Nível de vazamentos não detectados. 

O alto índice de conexões e singularidades levam a altos índices de pequenos 

vazamentos, o que resulta em números mais expressivos de perdas em redes menores do que, 

por exemplo, em adutoras. Geralmente, vazamentos são os maiores causadores de perdas em 

países desenvolvidos, enquanto nos países em desenvolvimento, a maioria do volume perdido 

ocorre devido a fraudes e a prática de faturamento impreciso. 

O volume corrente anual de perdas reais (CARL, em inglês) é um índice importante 

utilizado para permitir o cálculo do índice de vazamentos da infraestrutura (ILI, em inglês). O 

CARL é a soma dos volumes reais perdidos, obtido pelo preenchimento correto do balanço 

hídrico. 

Tipos de Vazamentos 

Os vazamentos podem ser classificados de diferentes maneiras, de acordo com o local 

de ocorrência e percepção: 

→ Visíveis: São os vazamentos de curta duração e altas vazões que afloram para a 

superfície e são facilmente detectáveis. São, em sua maioria, vazamentos 

reportados, que não dependem da realização de pesquisa ativa para identificação. 

Por essa razão são reparados com maior rapidez.  

→ Não visíveis: São os vazamentos que não afloram para a superfície e, por isso, não 
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podem ser detectados visualmente. Por não serem reportados, são apenas 

percebidos por meio de pesquisa ativa. Possuem vazões moderadas e representam 

em média 30% dos vazamentos; 

→ Inerentes: Vazamentos não visíveis e não detectáveis por equipamentos de 

detecção acústica. Pela difícil percepção, ocorrem por longos períodos antes que 

sejam reparados. Ocorrem, por exemplo, em juntas. Geralmente são vazões abaixo 

de 250 l/h e representam em média 25% dos vazamentos; 

→ Extravasamentos: Os extravasamentos de reservatórios ocorrem durante o 

carregamento, devido à falta de dispositivos de alerta ou por falhas operacionais 

nos equipamentos existentes. Quando os reservatórios estão cheios, a água é 

coletada pelo extravasor, a partir do qual é levada à rede pluvial ou para outro lugar 

apropriado. Este volume de água na maioria das vezes não é contabilizado. 

 

Figura XX - Vazamentos inerentes, não-visíveis e visíveis 

Consequências 

Os principais efeitos decorrentes de vazamentos são: 

→ Danos à infraestrutura: Vazamentos inevitáveis que são de difícil detecção por meio 

dos métodos de pesquisa, representam grande ameaça à integridade de estruturas. 

Apesar da baixa vazão do vazamento, sua constância leva à fragilidade do solo e 

compromete pontes e estradas por exemplo; 

→ Problemas aos consumidores: O principal problema é a falha no abastecimento, 

que pode ser ocasionada por perda de pressão na rede; 

→ Perdas financeiras: O custo direto relacionado aos gastos energéticos no sistema 
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de bombeamento é somado aos gastos desnecessários com a expansão de rede e 

procura por novas fontes de abastecimento (uma vez que o volume perdido 

poderia preencher a possível demanda reprimida); 

→ Riscos à saúde: As avarias que ocasionam os vazamentos em juntas e tubulações 

possibilitam a entrada de corpos estranhos no sistema. 

Perdas Inevitáveis ou Inerentes  

Perdas reais inevitáveis anuais (UARL) é um conceito muito útil para determinar, com 

razoável confiabilidade a menor perda anual tecnicamente alcançável, que servirá de parâmetro 

para indicar se a política de combate adotada está se mostrando eficaz.  

Considerando parâmetros como frequência de vazamentos, máxima duração e taxa de 

vazão dos mesmos, os seguintes valores médios de perdas reais inevitáveis foram obtidos, 

segundo indicação da IWA: 

→ Para adutoras: 18 litros/km de adução/dia/metro de pressão; 

→ Para redes de distribuição (até os limites da propriedade): 0,8 

litros/conexão/dia/metros de pressão; 

→ Para redes de distribuição (dos limites aos medidores quando os medidores forem 

internos, situação pouco comum no Brasil): 25 litros/km/dia/metros de pressão. 

Perdas Aparentes  

O conceito de perda não física corresponde aos volumes de água que são consumidos 

pelo cliente e não faturados pela empresa. Como exemplos: 

→ Consumo não autorizado: Resultado de fraudes (roubo de água) e falhas nos 

cadastros;  

→ Imprecisão dos medidores: Perda da sensibilidade e integridade dos hidrômetros 

ao longo do tempo e condições a que são submetidos. Estimado por trabalho 

estatístico dentro da gestão do parque de hidrômetros. 
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A identificação e avaliação das perdas não físicas passam por uma detalhada análise da 

sistemática de gestão comercial da concessionária, complementada por pesquisas de campo em 

amostras selecionadas de consumidores típicos e de identificação de fraudes e ligações 

clandestinas. 

É fundamental reconhecer e combater qualquer erro de volume a ser medido no total 

de volume de entrada no sistema, deixando com que os únicos erros de medição sejam aqueles 

associados ao consumo por parte do cliente. 

Algumas práticas são consideradas essenciais para que haja a manutenção dessas 

perdas em níveis mínimos. Resumidamente, destacam-se: 

→ Manter o cadastro comercial atualizado; 

→ Ações em campo de fiscalização; 

→ Gerenciar a calibração e vida útil do parque de hidrômetros; 

→ Aprimoramento / implantação de sistemas de informação que permitam a 

avaliação de casos de perda de receita por causas relacionadas a uso indevido, 

fraudes, etc. 

Dentro deste processo, alguns problemas podem ocorrer: 

→ Erros ou desatualização do Cadastro Comercial podendo deixar de gerar o 

faturamento ou deixá-lo menor em função da mudança do perfil de uso dos 

clientes. Exemplos: residencial / comercial, número de economias errado, novas 

ligações não cadastradas, etc.; 

→ Erros de Leitura do consumo de uso do cliente; 

→ Fraudes e ligações clandestinas. 

Esta fase de identificação e quantificação das perdas inerentes a este tipo de 

irregularidade deverá ser utilizada para a estruturação de uma sistemática e de um programa 

permanente de identificação e controle de fraudes de diversos tipos. 
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Estudos e Ações necessários para a Redução de Perdas  

As perdas nos sistemas públicos de distribuição de água se manifestam tanto em 

processos operacionais quanto comerciais, exigindo do operador do sistema uma atuação 

através de estudos e programas de gestão contínuos e muito bem estruturados. Atuação esta 

que permita atacar o problema em todas as suas causas, viabilizando, não somente a redução 

do índice de perdas, mas, principalmente, a manutenção deste índice em patamares desejáveis 

por longo prazo, assim como proporcionar o aumento de oferta de água para o sistema de 

abastecimento. 

Segundo artigo publicado por Jairo Tardelli Filho na Revista DAE em abril de 2016, o 

combate às perdas não deve ser uma ação esporádica, pois os eventuais resultados positivos, se 

conseguidos em curto prazo, não se manterão. Os programas de controle de perdas têm, 

obrigatoriamente, um caráter de persistência e permanência, com planejamento, execução e 

gestão rigorosos.  

O Grupo Águas do Brasil desenvolveu, ao longo de mais de 20 anos de atuação, seu 

próprio programa de gestão de perdas denominado Programa Água Certa, com resultados 

expressivos nas concessionárias em que atua. Este modelo, que passamos a descrever a seguir, 

baseia-se nas melhores práticas de gestão de perdas do mercado internacional e considera as 

ações de redução propostas pela IWA (International Water Association), entidade técnica de 

atuação mundial com foco na eficiência do uso de recursos hídricos. 

A metodologia de gestão proposta pelo Programa Água Certa para o município de 

Paraíba do Sul é denominada Método de Análise e Solução de Problemas de Perdas (MASPP), 

sendo este baseado no princípio de melhoria contínua que visa a otimização de processos 

através do alcance de metas traduzidas em indicadores-chave cuidadosamente selecionados.  

O método possui ênfase no levantamento e solução das causas que limitam a eficácia e 

eficiência dos processos, com o uso sistematizado de ferramentas da Qualidade, tais como:  

→  Gráficos de Controle,  

→  CEP,  

→  Diagrama de Ishikawa,  
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→  5W2H,  

→  Diagrama de Pareto e  

→  Curva ABC. 

Medidas Práticas para a Redução de Perdas Globais 

Principais iniciativas  

O resumo de todas as ações envolvidas na gestão está relacionado a seguir. As principais serão 

abordadas com maiores detalhes nas seções subsequentes: 

→  Adequação de redes; 

→  Análise estratificada de consumo; 

→  Automação; 

→  Cadastro comercial; 

→  Cadastro de redes; 

→  Comunicação; 

→  Controle de pressão na rede; 

→  Controle de vazamento não-visível e fugas; 

→  Adequação de equipes operacionais; 

→  Gerenciamento da infraestrutura; 

→  Intermitência de abastecimento; 

→  Pitometria; 

→  Macromedição: manutenção de macro medidores e instalação de medidores; 

→  Micromedição: manutenção de micro medidores e instalação de medidores; 
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→  Medição e quantificação de volumes; 

→  Pesquisa de fugas comerciais; 

→  Pesquisa de vazamentos; 

→  Rapidez e qualidade dos reparos – gestão da manutenção; 

→  Revitalização de unidades (modernização); 

→  Serviços administrativos; 

→  Serviços nos ramais prediais (padrão, ligação, corte, religação, substituição); 

→  Gestão energética (inversores, VRPs); 

→  Substituição de hidrômetros; 

→  Transbordamentos e vazamentos de reservatórios; 

→  Sustentabilidade. 

Controle de Perdas Aparentes 

As práticas para lidar com essas perdas envolvem medidas de aprimoramento de 

medição, reduzindo o índice de submedição, atualização cadastral e de combate ao consumo 

não autorizado, fruto de fraudes. Paralelamente, soluções de cunho social e político também 

contribuem para a atenuação desse volume perdido. Para esta última, estão previstos 

programas sociais de conscientização do consumo, revisão de políticas de cobrança de tarifa e 

refinamento de técnicas de pesquisa de fraudes. Estas, têm o volume estimado por meio do 

histórico de consumo na região, por meio de pesquisas casa-a-casa em amostra reduzida ou por 

conceitos técnicos diversos. 

Em relação às submedições do consumo de clientes, as mesmas são ocasionadas por 

imprecisão dos hidrômetros instalados, principalmente em função do desgaste do equipamento 

ao longo do tempo e do incorreto dimensionamento, podendo comprometer o balanço hídrico 
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e elevar os índices de perdas. Sistemas de abastecimento com elevado índice de perdas 

aparentes por submedição geralmente apresentam as seguintes características: 

→  Hidrômetros descalibrados, defeituosos ou mal dimensionados; 

→  Política de gestão ineficiente do parque de hidrômetros; 

→  Política de leitura ineficiente. 

O Grupo Águas do Brasil atua de forma efetiva no combate à submedição através da 

gestão estratégica do parque de hidrômetros com ações tais como: 

→  Buscar a qualidade da macro e micromedição como forma de proporcionar 

valores próximos da realidade; 

→  Implantar rotinas ágeis e precisas de cálculo e análise dos indicadores, com a 

informatização dos processos de trabalho; 

→  Compatibilizar períodos de macro e micro leitura; 

→  Dispor de medidores de boa qualidade e resolução, adequadamente 

dimensionados, instalados e aferidos, com manutenção preventiva e corretiva 

englobando a troca de hidrômetros quebrados, violados, embaçados e parados, ou 

com idade vencida; 

→  Buscar a hidrometração de toda a água consumida; 

→  Garantir a confiabilidade nos processos de leitura dos hidrômetros por meio de 

microcoletores, incluindo rotina de análise do volume apurado com base no índice 

de variação de consumo dos períodos anteriores; 

→  Implementar política de combate à clandestinidade (furto de água e violação de 

medidores); 

→  Manter as informações dos bancos de dados sempre atualizadas e coerentes 

com a realidade; 
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→  Compatibilizar o uso de hidrômetros classes B e C, de acordo com a situação de 

consumo ou do tipo de ligação; 

→  Criterioso plano de substituição preventiva embasado em resultados de estudos 

de vida útil de hidrômetros realizados em moderno laboratório de hidrometria; 

→  Metodologia de dimensionamento de hidrômetros baseada no levantamento de 

perfil de consumo dos clientes com a utilização de equipamentos de alta precisão; 

→  Rigoroso processo de homologação de fornecedores e inspeção técnica de 

recebimento de hidrômetros seguindo critérios técnicos, visando garantir a 

qualidade metrológica do equipamento adquirido; 

→  Capacitação contínua das equipes envolvidas nos processos de medição. 

Controle de Perdas Reais 

As práticas adotadas para detecção dos vazamentos e determinação dos volumes 

perdidos por meio desses, em reservatórios, adutoras e redes de distribuição serão abordadas 

mais à frente na seção Gestão de Vazamentos. 

Em síntese, o controle efetivo de perdas físicas está apoiado em 4 atividades complementares, 

representadas na figura 29 a seguir: 

 
Figura 29 – Controle de Perdas Físicas. 
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Gerenciamento de Pressão - Procura minimizar os excessos das pressões do sistema e a faixa 

de duração de pressões máximas, enquanto assegura os padrões mínimos de serviço para os 

consumidores. Esses objetivos são atingidos pelo projeto específico de setorização dos sistemas 

de distribuição, pelo controle de bombeamento direto na rede (boosters) ou pela introdução de 

válvulas redutoras de pressão (VRPs); 

Controle Ativo de Vazamentos - Opõe-se ao controle passivo, que é, basicamente, a atividade 

de reparar os vazamentos apenas quando se tornam visíveis. A metodologia mais utilizada no 

controle ativo de vazamentos é a pesquisa de vazamentos não-visíveis, realizada por meio da 

escuta do solo (por geofones mecânicos ou eletrônicos). Essa atividade reduz o tempo de 

vazamento, ou seja, quanto maior for a frequência da pesquisa, maior será a taxa de vazão anual 

recuperada. Uma análise de custo-benefício pode definir a melhor frequência de pesquisa a ser 

realizada em cada área; 

Velocidade e Qualidade dos Reparos - Desde o conhecimento da existência de um vazamento, 

o tempo gasto para sua efetiva localização e seu estancamento é um ponto-chave no 

gerenciamento das perdas físicas. Entretanto, é importante assegurar que o reparo seja bem 

realizado. Uma qualidade ruim do serviço irá fazer com que haja uma reincidência do vazamento 

horas ou dias após a pressurização da rede de distribuição; 

Gerenciamento da Infraestrutura - A prática das três atividades mencionadas anteriormente já 

traz melhorias à infraestrutura. Portanto, a substituição de trechos de rede só deve ser feita 

quando, após a realização das outras atividades, ainda se detectarem índices de perdas elevados 

na área, pois o custo da substituição é muito oneroso. É um investimento a ser desenvolvido a 

longo prazo. 

Procedimentos para a redução e o controle do índice de perdas de água. 

Cinco (05) são as fases do trabalho, objetivando a definição de Diagnóstico, Controle, 

Redução e Gestão das perdas de água, propostas pelo Grupo Águas do Brasil para o sistema de 

abastecimento no Município de Teresópolis, são elas: 

Fase 1 – Diagnóstico do sistema de abastecimento e das perdas do sistema de abastecimento 

São necessários dois diagnósticos: um relativo ao sistema de abastecimento 

propriamente dito e outro relativo às perdas do citado sistema. 
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Enquanto o primeiro visa identificar problemas e necessidades de melhorias com seus 

respectivos custos (Opex e Capex), além de verificação da capacidade de cada processo do 

sistema, da captação às ligações domiciliares, o segundo busca a tipificação das perdas, a fim de 

que se avaliem se as mesmas são, predominantemente, reais ou aparentes. 

Metodologia de Diagnóstico Operacional 

A metodologia de Diagnóstico Operacional do sistema de abastecimento de água prevê 

os seguintes tópicos de realização de diagnóstico operacional, aferindo a capacidade de cada 

processo do sistema, problemas nestes processos, necessidades de recursos, alinhando estas a 

programas de investimentos e de custeio: 

→  Descrição sucinta do sistema existente 

→  Manancial superficial/captação  

→  Manancial subterrâneo – poços / captação e elevatórias 

→  Manancial superficial – minas / captação 

→  Estação elevatória 

→  Adução 

→  Tratamento de águas subterrâneas e minas  

→  Tratamento de águas superficiais – ETA (tratamento completo e outros) 

→  Reservação 

→  Rede de distribuição 

→  Ligações prediais 

→  Passivo ambiental 

→  Confronto Produção x Demanda (oferta x demanda para um horizonte mínimo 

de 5 anos, com diversas alternativas de redução de perdas) 
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→  Relação de necessidades 

→  Resumo das necessidades de investimentos e custeio  

Metodologia de Diagnóstico Comercial 

Já no que concerne ao Diagnóstico do Sistema Comercial, a metodologia a ser adotada será o 

Modelo de Diagnóstico do Grupo Águas do Brasil, subdividido nos seguintes tópicos, parte de 

um Check List: 

→  Planejamento Estratégico Empresarial 

→  Aspectos organizacionais da comercialização  

→  Atenção ao consumidor  

→  Vendas (comercialização) 

→  Cadastro de consumidores 

→  Hidrometria e medição de consumos 

→  Faturamento  

→  Arrecadação e cobrança 

→  Programas de treinamento em comercialização 

→  Ordens de serviço da comercialização  

→  Planejamento e programação da comercialização 

→  Manutenção preventiva (MP) 

→  Compras e estoques de manutenção  

→  Relatórios gerencias de comercialização 

→  Automação na comercialização 
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→  Relação de necessidades 

→  Resumo das necessidades de investimentos e custeio  

Metodologia de Diagnóstico das perdas do sistema de abastecimento 

A IWA – International Water Association preconiza dois (02) modelos de Diagnóstico de 

perdas a serem aplicados ao sistema como um todo ou a frações do mesmo (setores, subsetores 

e distritos), são eles: 

→  Balanço Hídrico Top x Down; 

→  Balanço Hídrico Bottom X Up. 

Enquanto o primeiro, via de regra, foca o sistema como um todo, o segundo foca em 

partes dele, denominadas setores amostrais. 

Diagrama de Balanço Hídrico 

 

 O Balanço Hídrico executado na abordagem “Top X Down” une informações 

operacionais e comerciais de rotina e permite: 

→  Quantificar as perdas; 
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→  Tipificar as perdas; 

→  Base para a geração de indicadores de desempenho operacional apropriados. 

A escolha da escala do “sistema” a modelar (todo ou parte) é decisão gerencial da 

empresa. Significa dizer que podemos aplicar a abordagem TOP x DOWN ao sistema como um 

todo ou a partes do mesmo. Quanto menor a escala, mais facilidade se tem de gerar um balanço 

hídrico mais próximo da realidade. 

Outra abordagem para execução de balanço hídrico é a abordagem BOTTOM x UP, cujas 

diferenças relatamos a seguir: 

→  Top x down: Os números são extraídos dos resultados em escala ampla da área 

em estudo – macromedição, micromedição, estimativas de usos sociais, etc. Para o 

rateio das perdas, um dos seus tipos (real ou aparente) deve ser estimado com base 

em dados disponíveis, e o outro tipo resulta por diferença (é o método mais 

empregado, porém nem sempre preciso). O convencional é que as perdas reais 

sejam obtidas indiretamente nesta abordagem de balanço; 

→  Bottom x up: São realizados ensaios de campo para se quantificar as perdas 

reais, por exemplo, e depois, com as demais informações de macromedição e 

micromedição, constrói-se o Balanço Hídrico. Nessa abordagem, partindo-se de 

vazões mínimas noturnas, as perdas reais são calculadas diretamente; 

→ Ambas abordagens apresentam seus requisitos; 

→ O ideal é que as duas abordagens sejam usadas nos sistemas, 

complementarmente (uma “calibrando” a outra). A título de exemplo, em 

ambas abordagens se mensura um dos melhores indicadores de perda real, 

denominado IVI – ÍNDICE DE VAZAMENTO DA INFRAESTRUTURA, um número 

adimensional, cujo valor ideal é igual a 1. Se pelos dois métodos de balanço se 

alcançar IVI’s similares, pressupõe-se que as condições de contorno adotadas 

foram corretas. 
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O Banco Mundial preconiza, como parâmetros de desempenho, classificando os sistemas por 

categorias, conforme matriz de avaliação a seguir: 

 
Figura 30 - Matriz de avaliação de perdas reais (Fonte: Bird e Programa Reágua/SP, 2013) 

→ A título de conhecimento, vale salientar algumas dificuldades importantes na 

elaboração de Balanços Hídricos, são elas: 

→  Qualidade dos dados (limitação comum a qualquer abordagem), medidores sem 

calibração e sem incertezas mensuradas; 

→  Ausência de macro e micromedição; 

→  Imprecisão das estimativas de perdas aparentes; 

→  Dificuldade de obter dados anualizados em algumas empresas, especialmente 

quando há grandes mudanças nos sistemas corporativos, ou na própria 

infraestrutura do sistema de abastecimento. 
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Fase 2 – Treinamento e Engajamento de Pessoal - “ASSUMINDO A REALIDADE” 

A eficácia de um Programa Sustentável de Redução e Controle de Perdas depende de 

quão adequado e focado é o Sistema de Liderança, responsável pela Execução da Estratégia de 

Combate às Perdas, ponto fraco das organizações de saneamento brasileiras. Nem sempre se 

sabe como fazer acontecer os resultados. A baixa capacidade de executar o que se planejou é 

tida como uma importante causa raiz da baixa eficácia de Programa de Redução e Controle de 

Perdas. 

Diante de tais fatos, a liderança do projeto precisa discutir a realidade atual das perdas 

do sistema, suas causas, suas consequências, bem como encontrar formas de executar uma 

estratégia focada em resultados. Portanto, é importante que seja realizado um Workshop para 

as Lideranças, intitulado “Como fazer acontecer resultados de redução de perdas”, cujo objetivo 

é a análise da situação atual das perdas do sistema, sua tipificação, estratégias de execução de 

combate às perdas, culminando com a proposta de indicadores, metas e cenários 

transformadores. 

Cenários transformadores serão propostos para, na sequência, partir-se para a escolha 

do cenário ótimo, respondendo aos questionamentos a seguir: 

→  Qual(is) o(s) indicador(es) de perda a ser(em) adotado(s)? 

→  Qual o retorno almejado? 

→  Qual a meta para os próximos 5, 10 ou 20 anos? O período deverá estar 

harmonizado com o PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico, entre outras 

exigências; 

→  Que empresa será adotada como referencial comparativo (benchmark)? 

→  Qual a lacuna a ser adotada para o período? 

→  Quais os desdobramentos das metas de redução de perdas? A resposta a esta 

interrogação se faz desdobrando as metas de redução de perdas em metas de 

redução do volume disponibilizado, de aumento do volume utilizado e do número 

de ligações ativas, que compreendem as três variáveis que compõem a equação de 
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perdas, conforme abaixo: 

𝐼𝑃𝐿𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (
𝑙

𝑙𝑖𝑔
. 𝑑𝑖𝑎)  =

∑ 𝑉𝐷 − ∑ 𝑉𝑈𝑛
1

𝑛
1

𝐿𝐴
 

Onde: 

 IPLanual é o índice de perdas por ligação ativa anualizado (litros perdidos por ligação 

por dia); 

 VD é o volume disponibilizado num período de n = 12 meses (m³/ano); 

 VU é o volume utilizado num período de n = 12 meses (m³/ano); 

 LA é o número de ligações ativas (unidades de ligações no final do período). 

Fase 3 – Estudo de Cenários e Construção da Alternativa Ótima 

Para consecução de uma meta de redução de perdas, muitas são as alternativas. Umas 

focam na redução do Volume Disponibilizado - VD, por conta de questões de sustentabilidade; 

outras, focam no aumento do Volume Utilizado e/ou do Nº de Ligações Ativas. 

Fácil se vislumbrar que, das afirmativas anteriores, “n” possibilidades ou alternativas ou 

cenários são possíveis: 

1. Reduzir VD - por meio do ataque às causas de vazamentos e extravasamentos ou por 

meio da racionalização da operação do sistema – mantendo-se estável VU e LA; 

2. Manter estável VD – mantendo-se o modus operandi, com bons Planos de Operação – 

aumentando-se VU e LA; 

3. Decrescer VD e Aumentar VU e LA – com esforços operacionais e comerciais 

importantes, tais como: ataque aos fatores causais de vazamentos e de 

extravasamentos, combate às causas da submedição e das ligações clandestinas e 

fraudes, entre outras ações. 

Resta dizer que, para que o atingimento das metas, o melhor cenário é aquele em que 

VD é o estritamente necessário à demanda do sistema, de forma sustentável, e o VU e LA são os 

máximos possíveis, no intuito de que se garanta: 

1. Viabilidade mercadológica, técnica e econômico-financeira do Projeto; 

2. Melhoria na eficiência no emprego dos recursos públicos; 
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3. Menor impacto orçamentário, pela via de modelos de negócios eficazes, eficientes e 

efetivos, dada a natureza, relevância e valor do escopo do Projeto. 

Conforme dito na fase anterior, o cenário Ótimo será escolhido a partir de aspectos de 

engenharia econômica, com viés de desenvolvimento sustentável. 

Vale salientar que todo sistema de abastecimento de água tem sua perda ótima, a partir 

da qual o investimento para reduzi-la é maior que os resultados advindos da redução. Este é o 

“break point”, cujo cálculo o Grupo Águas do Brasil tem adotado metodologia específica. 

Desnecessário dizer que, em caso da perda econômica ser maior que as metas assumidas pela 

Municipalidade (Plano Municipal de Saneamento Básico, AMD’s, etc) e/ou por condicionantes 

de escassez hídricas, a mesma deve ser revista. 

Fase 4 – Implantação do projeto (execução do projeto) 

A partir da formulação da estratégia empresarial, em que reduzir perdas é um objetivo 

estratégico que consta no Mapa Estratégico, há que se ter garantia de que o que foi planejado 

seja efetivamente executado e que o resultado seja garantido. Aqui cabe a máxima, o pouco 

compromisso com resultados é um dos principais fatores negativos nos projetos de redução e 

controle de perdas, pois, em que pese a estratégia formulada pela Alta Administração, não se 

tem a devida competência para a execução da estratégia. Aqui reside um dos grandes fatores 

da baixa aderência às metas que os Projetos de Redução e Controle de Perdas tem, em todo o 

mundo, haja vista certa apatia das Lideranças, olvidando-se de questões relevantes. A disciplina 

para atingir resultados é o que diferencia as empresas de sucesso no que tange à redução de 

perdas, daquelas que se limitam a se arrastar com desempenhos mais ou menos satisfatórios. 

Três (03) processos-chave garantem a disciplina da boa execução, são eles: 

1. Pessoas: Se traduz num comitê estratégico, staff da Alta Administração, aonde o Sistema 

de Liderança gerencia o Programa, seus Projetos e Planos de Ação; 

2. Estratégia: Este processo é traduzido na forma de um programa de redução e controle 

de perdas; 

3. Operações: Define a maneira que se realizam as operações, notadamente naqueles 

Processos Core Business (Produção e Distribuição de Água e Vendas/Comercial), já que 

perda tem íntima relação com o desempenho destes Processos Principais de Negócio. 
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As Pessoas na Execução: um Comitê Estratégico de Combate às Perdas 

Reduzir perdas carece de um forte Sistema de Liderança, do principal executivo, 

passando por toda a hierarquia empresarial. Os Projetos de Combate às Perdas nem sempre 

reúnem condições organizacionais que lhes garantam a devida prioridade. 

Sendo assim, a Alta Administração, capitaneada pelo executivo por ela designado, deverá 

constituir Comitê Estratégico de Combate às Perdas, de caráter deliberativo, cuja maior 

responsabilidade é: 

1. Definir Diretrizes e metas de curto, médio e longo prazos; 

2. Aprovar planos e projetos prioritários; 

3. Acompanhar mensalmente todas as ações do Projeto de Redução e Controle de Perdas, 

através de relatórios consolidados das Gerências envolvidas, demonstrando os 

resultados das metas propostas; 

4. Propor ações preventivas e corretivas em caráter estratégico; 

5. Avaliar os resultados do Programa, notadamente nas questões de retorno de 

investimentos, buscando-se o nível econômico de perdas; 

6. Premiar os bons resultados alcançados. Os resultados devem ser consolidados e 

apresentados, inclusive de BI – Business Intelligence, de modo a tornar mais ágil e 

dinâmico o trâmite de informações importantes para o desenvolvimento dos trabalhos. 

A figura 31 a seguir elucida a organização que dá sustentação ao Projeto de Combate às 

Perdas: 
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Figura 31- Organização do Comitê Estratégico de Combate às Perdas 

Outro aspecto relevante a ser abordado diz respeito à Gestão de Pessoas, notadamente 

das Lideranças, que devem ser aculturadas nas questões de causa x efeito das perdas. Os 

gestores de Recursos Humanos têm papel fundamental na formação e retenção de talentos. 

Um processo de pessoal sólido atende aos seguintes requisitos: 

→  Avalia as pessoas de forma precisa e profunda; 

→  Fornece um modelo para identificar e desenvolver talentos em termos de 

liderança - em todos os níveis e de todos os tipos - que a organização irá precisar 

para executar suas estratégias no futuro; 

→  Preenche o pipeline de liderança, que é a base de um plano de sucessão sólido. 

A cultura de gestão também é preocupação do Projeto, criando-se mecanismos 

operacionais sociais com amplo entrelaçamento entre líderes e liderados, via eventos que os 

aproximem, respondendo às seguintes indagações: 

→  Quais resultados se almejam? 
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10

100

1000

→  De que forma obteremos resultados? 

→  Como recompensaremos os bons resultados? 

A figura 32 a seguir evidencia como os mecanismos sociais serão implementados, via 

METODOLOGIA 10/100/1000 (metáfora, demonstrando a necessidade de internalização e 

socialização do Programa, pela via de ações das Lideranças), a partir do COMITÊ ESTRATÉGICO 

DE COMBATE ÀS PERDAS/DIRETORIA: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Método 10/100/1000. Cerca de 10 líderes, membros do COMITÊ/Diretoria se 

reúnem sistematicamente. Após, aprofundando a Execução, se reúnem com 100 lideranças. 

Por fim, se reúnem com 1000 funcionários, debatendo-se com toda a pirâmide o TEMA das 

PERDAS (Charan e Bossidy). 

A Estratégia na Execução: um Programa de Redução e Controle de Perdas 

A Estratégia de Execução compreende, fundamentalmente, um PROGRAMA 

estruturado, sustentável, que reúna, num único documento, todas as ações de curto, médio e 

longo prazo a serem implementadas, com vistas a se “bater” as metas e lacunas estabelecidas 

pela Alta Administração, corroboradas com todo o Sistema de Liderança.  

Sendo assim, o Programa de Redução e Controle de Perdas estará estruturado, visando reduzir 

as perdas reais e aparentes ao nível econômico.  

Análise da situação atual, a partir dos Balanços Hídricos desenvolvidos; 

→ Objetivos; 
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→ Justificativa; 

→ Indicadores, Metas e Lacunas; 

→ Estratégias; 

→ Caracterização dos Projetos: 

o Pitometria; 

o Macromedição; 

o Cadastro de redes de distribuição; 

o Cadastro de consumidores; 

o Redução e controle de vazamentos; 

o Melhoria de ramais prediais; 

o Desenvolvimento da Operação; 

o Desenvolvimento da manutenção e reabilitação de unidades 
operacionais; 

o Desenvolvimento da qualidade de materiais e equipamentos; 

o Revisão de critérios de projeto e construção; 

o Desenvolvimento da micromedição; 

→ Prioridades dos Projetos; 

→ Metas específicas dos Projetos; 

→ Programação e prazos; 

→ Custos; 

→ Análise de Viabilidade Econômico-financeira; 

→ Suporte Financeiro. 

O Comitê Estratégico de Combate às Perdas deve ter seu Norte no Programa em 

questão, na direção dos alvos traçados. 
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As Operações na Execução 

As Operações na Execução da Estratégia compreendem, entre outras ações: 

→ Educação e treinamento de líderes; 

→ Educação e treinamento de liderados; 

→ Implantação de software de gestão operacional para controle estatístico de 
volumes macro e micromedidos e perdas; 

→ Controle de OPEX e CAPEX para fins de avaliação de desempenho econômico e 
financeiro; 

→ Sistema de premiação por mérito; 

→ Sistema de comunicação (Endomarketing); 

→ Sistema de avaliação de resultados através da prática de análise crítica; 

→ Sistema de avaliação das práticas; 

→ MASPP – Método de análise e solução de problemas, aplicado ao combate às 
perdas da cidade de Teresina (MÉTODO A) ou às perdas dos setores (MÉTODO B), 
consubstanciado em nove etapas sistematizadas: 

o Identificação do problema; 

o Análise do problema; 

o Identificação de causas; 

o Plano de ação; 

o Ações: 

▪ Ações de combate às perdas de controle; 

▪ Ações de combate às perdas reais; 

▪ Ações de combate às perdas aparentes; 

o Verificação de resultados; 

o Padronização; 

o Aprendizagem; 

o Gerenciamento da rotina de trabalho do dia a dia – GRTD nos processos 
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de distribuição e comercial, conforme fluxograma de implantação a 
seguir, garantindo-se que três (03) aspectos (organização do controle, 
eliminação de anomalias e padronização de produtos, processos e de 
insumos/matérias-primas) sejam salvaguardados: 

 

Figura 33 - Fluxograma de implantação do Modelo de Gerenciamento da Rotina do Trabalho 

do Dia a dia aplicado aos processos de DISTRIBUIÇÃO e COMERCIAL. 

Fase 5 – Acompanhamento e Avaliação 

Reuniões de Análise Crítica mensais são imprescindíveis, com vistas a se exercer o 

acompanhamento e análise dos resultados (do sistema, dos setores e dos distritos de medição 

e controle). 

Alcançar as metas de perdas depende de um conjunto de ações, consubstanciadas numa 

adequada execução da estratégia, à luz da estratégia empresarial formulada. Para tanto, 

considerando as diversidades de ações de gestão estratégica, de pessoas e de operações, prevê-

se que, anualmente se audite a qualidade da implantação do Programa, avaliando a 

conformidade do mesmo e da eficácia de suas ações, a partir da métrica DPMO, estabelecida 

pela metodologia Six Sigma . Sendo assim, anualmente se realizará workshops “discutindo os 

resultados alcançados no período”, a fim de que se responda à PERGUNTA a seguir: 



   
 

 
 

  
 

168 

 

 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul - RJ 

O projeto virou processo? Atingiu o estado de Controle almejado? Práticas de gestão 

estão consolidadas? Atingiu-se o ‘no return point”, que identifica que a redução e o controle das 

perdas estão num nível de irreversibilidade? 

Esta análise crítica constante é fundamental para que o projeto de gestão de perdas 

possa realmente ser transformado em um processo contínuo, garantindo a manutenção dos 

resultados alcançados. 

Adicionalmente, a revisão do Planejamento Estratégico empresarial, avaliar-se-á a 

eficácia das ações cotejadas no Programa e nos seus vários Projetos, reorientando-os rumo à 

constante solução dos problemas de perdas à luz das metas de curto, médio e longo prazos. 

2.3.2. Eficiência Energética 

A Energia Elétrica é insumo de extrema importância para o funcionamento dos sistemas 

de água e esgoto, já que estes são dependentes de bombeamentos em diversas etapas 

essenciais para a correta prestação destes serviços. 

O Programa Nacional de Conservação de Energia para o setor de saneamento – Procel 

Sanear – estima que entre 2 e 3% do consumo total de energia elétrica do Brasil esteja 

relacionado aos sistemas de abastecimento e de esgotamento sanitário. Desta energia, aponta 

o programa da ELETROBRAS, cerca 90% é consumida por equipamentos moto bomba, o 

equivalente a 9 bilhões de kWh/ano.  
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 O custo de energia no país tem atingido patamares históricos e com isso elevado o custo 

de operação das indústrias e do saneamento. A repercussão desses reajustes obriga as 

prestadoras de serviço de saneamento a adotar diagnósticos e as ações de engenharia voltadas 

para eficiência energética buscando conter os custos operacionais. 

De maneira geral, os programas dirigidos para solucionar os problemas da ineficiência 

energética em sistemas de bombeamento têm a necessidade de ser realizados por uma equipe 

multidisciplinar, que compreenda profissionais com domínios técnicos nos campos da 

hidráulica, da mecânica, da elétrica, e da automação. A inter-relação entre os ramos da 

engenharia permite que o combate às perdas de energia em sistemas de bombeamento seja 

eficiente e eficaz. 

Estudos e ações no sistema com foco em EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

As ações de eficiência energética visam à redução de consumo e custos com energia 

elétrica e podem ser de ordem administrativa ou operacional.  

As ações de ordem administrativas não envolvem custos para serem implantadas e 

estão relacionadas aos contratos com as companhias de energia, onde estão incluídas as 

possíveis revisões e correções de classe de faturamento, regularização da demanda contratada, 

entre outros.  

Já as medidas operacionais focam na redução de perdas energéticas, controle 

operacional e manométrico, redimensionamento dos equipamentos e aproveitamento de 

possíveis fontes geradoras alternativas. 

Um programa bem-sucedido de gerenciamento de energia se caracteriza através de 

alguns pontos básicos: 

▪ Gerenciamento em nível de máximo comprometimento; 

▪ Metas de redução de energia claramente definidas; 

▪ Comunicação das metas entre todos os níveis da empresa; 

▪ Divisão das responsabilidades do projeto entre níveis apropriados; 

▪ Formulação e pesquisa de um sistema de medição do uso de energia; 

▪ Identificação de todos os projetos numa base contínua; 
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▪ Adoção de critérios de investimentos no projeto, refletindo os riscos e os 

retornos do mesmo. 

Entre os benefícios proporcionados por essas medidas, além do evidente custo 

operacional, um sistema com prática de ações de eficiência é sinônimo de sistema bem gerido. 

É também criado know-how técnico na identificação e implementação de projetos e uma base 

de dados com informações e indicadores. Adicionalmente, essas ações proporcionam segurança 

operacional. 

Com base nestas premissas, a Concessionária irá elaborar estudos, procedimentos e 

ações para eficiência energética nos sistemas, quais sejam: 

▪ Redução da altura manométrica: redução das perdas de carga devido à escolha 

adequada do diâmetro, limpeza, substituição ou revestimento da tubulação; 

▪ Redução no volume de água: controle de perdas de água; uso racional da água; 

▪ Implantação de planos de lubrificações, manutenções, inspeções para aumentar 

o rendimento e eficiência dos conjuntos moto bomba; 

▪ Implantação de CCO – Centro de Controle Operacional que permita a operação 

por meio de sistema de supervisão; 

▪ Automação dos sistemas distribuição/coleta; 

▪ Implantação de inversores de frequência, onde aplicável; 

▪ Instalação, onde necessário e nos pontos vitais do sistema, de grupos geradores 

de energia próprios, movidos a diesel; 

▪ Automação de pontos estratégicos da rede de abastecimento; 

▪ Implantação de software de telemetria; 

▪ Instalação de software de gestão energética, para o gerenciamento do consumo 

de energia elétrica, visando à eficiência energética. 

▪ Correção do fator de potência através de bancos de capacitores, reduzindo o 

consumo reativo e problemas equipamentos elétricos; 

▪ Alteração da tensão de alimentação das unidades pela concessionária de 

energia elétrica; 

▪ Recontratação tarifária; 
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▪ Alternativa para a geração de energia elétrica por meio de usinas geradoras a 

diesel para operação em emergência, como falta de energia, e em alguns casos 

no horário de ponta para economia; 

Plano de Manutenções Preventiva 

A Concessionária atuará na melhoria do rendimento dos conjuntos moto bomba, com a 

redução de perda de carga por atrito em rolamentos através da implantação de planos de 

lubrificação. Como exemplo, a vida útil do rolamento, quando lubrificado com periodicidade 

exata é aumentada, reduzindo na ordem de 85% as paradas de máquina. 

Nas manutenções preventivas periódicas, controladas por software de manutenção, 

dados como temperatura, vibração, corrente elétrica, entre outros, permitirão o 

acompanhamento preciso do desempenho da bomba e do motor. Inspeções no interior da 

bomba, também em periodicidade correta preestabelecida, permitirão que esforços 

desnecessários ao motor sejam impostos, devido ao atrito.  

Essas medidas refletem diretamente na economia de energia, pois a dissipação da força 

motriz, seja ela por temperatura ou por atrito, é minimizada. 

Inversores de frequência 

Os inversores de frequência visam permitir o controle do sistema de bombeamento para 

que, em momentos em que a demanda esteja menor, uma redução da vazão possa ser efetuada, 

gerando maior eficiência na operação do sistema. Estes equipamentos trabalham variando a 

frequência elétrica entre 0 a 60 Hz. Com essa variação, a rotação do motor (rpm), que é 

diretamente proporcional à frequência, pode ser alterada, o que permite que a vazão da bomba 

seja reduzida ou aumentada.  

Essa redução na frequência, quando possível, causa diminuição no consumo do motor, 

consequentemente economiza energia. 

Geradores de Energia 

A implantação de geradores de energia pode se demonstrar viável, possibilitando a 

diminuição no valor do kW/h (quilowatt hora) pago no horário de ponta (horário compreendido 
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entre as 18h e 21h), além de prover o sistema com nível superior de segurança, no caso de 

interrupção no fornecimento pela empresa de energia.  

Esse tipo de sistema consiste em motores à combustão, também acoplados aos 

geradores de energia. Com quadros automatizados de transferência de carga, o sistema 

transfere o circuito, na falta de energia da Concessionária, para ser alimentado pelo gerador. 

Essa transferência se dá também no horário de ponta, sem que haja, em nenhum momento, 

parada de máquina.  

Sistema de Gestão Energética 

As contas de energia elétrica, em geral, representam um dos maiores custos 

operacionais da empresa. Este consumo é necessário para a alimentação elétrica dos inúmeros 

equipamentos de tratamento e distribuição de água.  

A empresa fornecedora de energia elétrica, atendendo a uma resolução governamental, 

cobra uma tarifa diferenciada por kW/h no horário de ponta. As tarifas são divididas em dois 

grupos especiais, que são: Grupo A (clientes com tensão acima de 2.3 kV) e Grupo B (clientes 

com tensão abaixo de 2.3 kV). A tarifa no horário de ponta é cerca de 4 vezes superior à do 

horário fora de ponta. 

A utilização de um software de gestão energética permitirá o acompanhamento do 

consumo de eletricidade, que tem como objetivos principais:  

▪ Conhecer em detalhes as despesas mensais com esse insumo,  

▪ Verificar sua evolução ao longo do tempo e identificar ações que possam ser adotadas 

para minimizar o consumo e os dispêndios com esse item, como por exemplo, a análise 

do fator de potência, que onera os custos energéticos, se não controlados.  

A concessionária fará ainda simulações do histórico de consumo de cada unidade em 

nas possíveis modalidades tarifárias com diferentes demandas. Esse estudo permite ajustar as 

unidades para a melhor opção de contrato de energia, baseando-se no perfil de consumo, 

possibilitando reduções nos custos de energia. 

O emprego de sistema de monitoramento de energia utilizado realiza a aquisição das 

grandezas elétricas das principais unidades e traz como principais benefícios: 
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▪ Monitoramento remoto online; 

▪ Análise da operação por meio de histogramas; 

▪ Alarmes por limite de demanda e/ou fator de potência; 

▪ Alarmes através de e-mails e do sistema de supervisão; 

▪ Integração com sistemas de gestão tipo ERP – Enterprise Resource Planning. 

▪ Auxilia a tomada de decisão. 

Automação do sistema 

A automação dos sistemas de distribuição/coleta, mediante a instalação de 

transmissores de vazão, pressão e nível, atuadores eletromecânicos em válvulas e dos 

inversores de frequência, visa obter o monitoramento remoto e online e, assim, propiciar uma 

maior agilidade de resposta/ação para os eventos. Com a implantação de todos esses recursos 

de automação, o sistema poderá ser monitorado, controlado e acionado do CCO - Centro de 

Controle Operacional. 
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Tela de Monitoramento do Sistema de Abastecimento de Água: 
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Tela de Monitoramento das Unidades: 

 

 



   
 

 
 

  
 

176 

 

 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul - RJ 

 

 

A implantação de software de telemetria possibilitará o acompanhamento contínuo das 

unidades consumidoras de energia elétrica e o gerenciamento dos recursos energéticos, de 

forma a otimizar a utilização do insumo. 
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Tela de Operação de bomba: 

 

A telemetria torna possível a ação sustentável, com informações de alta confiabilidade, 

baseadas em dados coletados em tempo real, enriquecidas por relatórios analíticos e gráficos 

objetivos, que facultem o perfeito acompanhamento das condições técnicas e econômicas das 

instalações. 
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Telas para Geração de Gráficos de Controle e Histórico: 

 

2.4. AVALIAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL 

Através da análise do Plano Municipal de Saneamento Básico de Paraíba do Sul e de 

visitas técnicas no município foi possível verificar características que devem ser consideradas 

para a melhoria e universalização do saneamento básico, no que tange os sistemas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

1. Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário: 

Conforme Plano de Municipal de Saneamento Básico e visitas técnicas realizadas no 

município, Paraíba do Sul conta com uma Estação de Tratamento de Água para atendimento dos 

munícipes e não possui Estação de Tratamento de Esgoto. Não foi evidenciado como é realizado 

o tratamento de água e de esgoto dos distritos vinculados ao município. 

Conforme Resolução CONAMA nº 237 de 19/12/1997, as estações de tratamento de 

água, emissários, interceptores, estações elevatórias e de tratamento de esgoto sanitário são 

atividades sujeitas ao licenciamento ambiental. De acordo com o Plano Municipal de 

Saneamento Básico, não foi possível evidenciar as licenças ambientais da estação de tratamento 

de água. Além do mais, cada licença emitida é acompanhada de condicionantes, sendo que o 
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não cumprimento destas exigências acarreta na invalidez deste documento e, por isso, caso as 

unidades possuam licenciamento ambiental será necessário acompanhar o atendimento destas 

condicionantes.  

O Plano Municipal também informa que a estação de tratamento de água não conta 

com sistema de tratamento do lodo gerado. De acordo com a Lei Federal nº 12.305/2010, que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, as empresas de serviços de saneamento básico 

estão sujeitas à elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS), que deve 

observar a seguinte ordem de prioridade dos resíduos: a não geração, redução, reutilização, 

reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos. Caso a empresa não tenha o tratamento adequado de seus resíduos de processo estará 

sujeita a Lei de Crimes Ambientais, que prevê que quem causar poluição que possa resultar em 

danos à saúde humana ou ao meio ambiente, incluindo a disposição inadequada de resíduos 

sólidos, estará sujeito a sanções administrativas e pode conferir na perda de validade do 

licenciamento ambiental do empreendimento. Também será necessário verificar como é 

realizado o gerenciamento dos outros resíduos gerados nas unidades, principalmente no que 

tange os resíduos perigosos, pois são potenciais geradores de impactos ambientais. 

Além do mais, com os avanços nas questões legais, o desempenho ambiental das 

estações de tratamento é avaliado durante o processo de renovação das autorizações 

ambientais vigentes. Desta forma, se faz necessário a adequação das unidades de tratamento 

de água com a destinação ambiental adequada dos resíduos de processo, para que seja possível 

renovar possíveis licenças existentes e/ou dar entrada no processo de licenciamento das 

unidades que ainda não possuem este documento.  

Paraíba do Sul possui um ponto de captação de água no Rio Paraíba do Sul, que é um 

recurso hídrico de domínio da União, porém foi verificado no Plano Municipal de Saneamento 

Básico do município que esta captação não está devidamente outorgada pela Agência Nacional 

de Águas (ANA). Também não foi evidenciado se os demais mananciais utilizados para 

abastecimento dos distritos possuem as respectivas outorgas de captação emitidas pelo órgão 

ambiental federal ou estadual. 

Não foi mencionado no Plano Municipal de Saneamento Básico se o Sistema de 

Abastecimento de Água de Paraíba do Sul contempla abastecimento por captação subterrânea 
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(poços) e, consequentemente, se possui a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos, tão 

pouco se a água deste manancial é distribuída nos parâmetros de qualidade exigidos pelo 

Ministério da Saúde. Além disso, para a perfuração de poços de abastecimento público, diversos 

estudos são necessários, bem como é preciso solicitar uma autorização para perfuração de poço 

ao órgão ambiental estadual, porém não foi evidenciado a existência deste tipo de unidade e, 

em caso afirmativo, se esta unidade está devidamente cadastrada e/ou se possui esta 

autorização de funcionamento. 

Um dos fatores importantes a serem avaliados no gerenciamento ambiental das 

unidades de tratamento é o atendimento aos parâmetros legais de qualidade da água potável. 

Também não foi evidenciado se a Estação de Tratamento de Água de Paraíba do Sul atende aos 

padrões de potabilidade exigidos pela Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 de 12/12/2011, 

bem como se a água distribuída nos distritos também possui os padrões mínimos de qualidade. 

Além dos mais, é necessário verificar se a Estação de Tratamento de Água apresentava os 

procedimentos operacionais mínimos e análises essenciais à operação dos processos de 

tratamento, como por exemplo ensaios de “jar test” e análises frequentes de pH, cor e turbidez. 

De acordo com o Plano de Saneamento Básico de Paraíba do Sul, o município não possui 

estação de tratamento de esgoto, sendo que o volume de efluente é lançado nos corpos hídricos 

sem nenhum tipo de tratamento. Há deficiência da rede coletora de esgoto, uma vez que há 

falta de separador absoluto entre água pluvial e esgotos sanitários. 

                

Figura 34. Lançamentos irregulares de efluentes domésticos 
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 Desta forma, os efluentes sanitários que não são tratados estão sendo encaminhados 

para os cursos hídricos através da rede pluvial ou até mesmo lançados na natureza. O 

lançamento de efluente não tratado no corpo hídrico pode ocasionar a poluição das águas, 

contaminação do solo e dos lençóis freáticos e a mortalidade de animais. Além do mais, a falta 

de esgoto tratado facilita a transmissão de doenças através da água que podem provocar mortes 

na população do entorno, como, por exemplo, por diarreia infecciosa, cólera, hepatite e 

esquistossomose.  

A longo prazo, o lançamento excessivo de poluentes pode acarretar na mudança da 

classe de enquadramento do curso hídrico e, até mesmo, torna-lo impróprio para 

abastecimento público, agricultura, comércio, indústria e outros setores da economia, ainda que 

seja realizado o tratamento deste recurso. Será necessária a análise dos parâmetros dos cursos 

hídricos do município, principalmente nos que possuem baixa vazão e consequentemente 

podem sofrer maiores impactos pelo lançamento do efluente sem tratamento. Para eliminar o 

risco de tais impactos ambientais, serão realizados investimentos para a extensão da rede 

coletora e de separação das ligações de esgoto existentes na rede pluvial, sendo preciso um 

grande movimento de adequação, já que a maior parte das ligações de esgoto estão ligadas 

diretamente na rede pluvial.  

Em municípios que não possuem sistema de esgotamento sanitário, amostras coletadas 

no curso hídrico apresentam parâmetros em desacordo com os limites estabelecidos na 

Resolução CONAMA nº 357 de 17/03/2005, para as classes pré-definidas pelo órgão ambiental. 

Este fato pode ocorrer em Paraíba do Sul, visto que não foi verificado sistema de esgotamento 

sanitário. Será necessário verificar se este é o caso de Paraíba do Sul, que pode ser justificado 

pelos lançamentos difusos em corpos hídricos, como águas pluviais, ser advinda de lançamentos 

de efluentes de outros municípios e também de lançamentos de efluentes sanitários do próprio 

município, uma vez que não há sistema de tratamento. Estes efluentes lançados diretamente no 

corpo hídrico podem prejudicar a capacidade de autodepuração do rio e, por consequência, 

tornar a água disponível utilizada para as captações com características mais difíceis de serem 

tratadas. Desta forma, serão necessários investimentos para adequação do sistema de 

esgotamento sanitário e para tornar o processo de tratamento da água mais eficaz para que, 

assim, seja possível atender os parâmetros legais exigidos. 
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A falta de esgotamento sanitário também acarreta que os locais de descarga de 

efluentes apresentem aspecto desagradável, com exalação de fortes odores e proliferação de 

insetos e roedores. Portanto, faz-se necessária a análise do solo destes locais de descarga de 

efluentes in natura para avaliar se este período de lançamento sem o devido tratamento 

acarretou na contaminação do solo e, em caso afirmativo, estabelecer plano de ação de 

recuperação da área afetada. Além do mais, as pragas urbanas, insetos e pequenos animais 

como baratas, pernilongos, moscas, formigas, ratos entre outros, podem causar diversas 

doenças à população do município. O contato direto e com a urina destes animais podem 

transmitir doenças de pele, infecções respiratórias, e outras doenças que podem levar até à 

morte. As pragas urbanas costumam proliferar desordenadamente em várias cidades do país, e 

a necessidade do controle destas pragas não é somente uma questão de higiene, mas uma 

preocupação de saúde pública. 

2. Infraestrutura das unidades e do município  

O armazenamento de produtos químicos nas unidades necessita de estrutura elevada 

de contenção para casos de vazamentos, identificação correta, sinalização com pictogramas de 

perigo e kits de emergência ambiental, que não puderam ser observados no Plano Municipal de 

Saneamento Básico. Estas medidas minimizam o risco de impactos ambientais relacionados a 

possíveis vazamentos de produtos nas unidades, impedindo que o material atinja os corpos 

hídricos, lençóis freáticos e o solo, evitando possíveis contaminações. Somado a isso, estas 

obrigatoriedades minimizam os riscos relacionados à acidentes do trabalho, uma vez que 

sinalizam os perigos envolvidos nas atividades. Além dos impactos ambientais, é importante 

com que os produtos químicos sejam armazenados em recipientes fechados, afim de evitar com 

que sejam contaminados e utilizados para o tratamento da água que será utilizada para 

abastecimento público.     

O município de Paraíba do Sul é acessado pelas rodovias BR-393, BR-040, RJ-131 e RJ-

151. Desta forma, as atividades de transporte de produtos químicos e resíduos entre as unidades 

será constante no dia a dia do empreendimento. Assim como as unidades de tratamento 

possuem as exigências ambientais mínimas para sua operação, é necessário analisar a situação 

atual do empreendimento no que tange o transporte de resíduos e de produtos químicos entre 

unidades. Estes transportes devem ser realizados por veículos devidamente licenciados pelo 
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órgão ambiental e acompanhados da documentação mínima necessária conforme legislação 

vigente, como por exemplo, Manifesto de Transporte de Resíduos, Ficha de Informação de 

Segurança de Produtos Químicos, Nota Fiscal, entre outros. Somado a isso, esta atividade deve 

ser realizada por profissional capacitado para esta atividade, com os equipamentos de proteção 

individual e com materiais adequados para sanar eventuais emergências (kit de emergência). Os 

cuidados durante o manuseio e transporte destas cargas evita que ocorram riscos durante estas 

atividades que podem acarretar em vazamentos e, consequentemente, contaminações de solo 

e da água disponível. 

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL 

1. Premissas: 

A Gestão Ambiental é uma questão estratégica para organizações públicas e privadas, 

na medida em que, além de contribuir para a preservação do meio ambiente e, por 

consequência, da natureza e da biodiversidade, concorre também para reduzir os custos diretos 

(água, energia, matérias-primas e demais insumos) e indiretos (multas e passivos por danos 

ambientais). Também é responsável por estabelecer critérios de eficiência na utilização de 

recursos e de parâmetros socioambientais nas aquisições e contratação de serviços, objetivando 

obter efeitos positivos sobre o meio ambiente, que minimizam ou eliminam os danos causados 

pela intervenção humana intrínseca ao negócio. 

O Plano de Gestão Ambiental (PGA) faz parte de um esforço integrado e contínuo de 

toda a organização na busca pela excelência no desempenho ambiental do empreendimento, 

focando sempre na prevenção e na melhoria contínua dos processos. Focado no 

Desenvolvimento Sustentável, o PGA atua como uma ferramenta para estabelecer práticas e 

procedimentos que visam reduzir e/ou eliminar os impactos ambientais resultantes das 

atividades do negócio que estão relacionados ao desenvolvimento dos processos da empresa. 

Desta forma, além dos ganhos ambientais previstos, o Plano também visa contribuir para a 

formação dos seus colaboradores como pessoas conscientes às questões sustentáveis e para o 

desenvolvimento das partes interessadas, como por exemplo a sociedade civil do município. 

2. Principais Ações: 

Com base no Plano Municipal de Saneamento Básico de Paraíba do Sul e nas visitas 

realizadas nos Sistemas de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário que 
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ocorreram durante período de coleta de informações para elaboração dos estudos relativos ao 

PMI, foi possível identificar os passivos ambientais do empreendimento, bem como possíveis 

riscos ao negócio que devem ser considerados no detalhamento dos estudos.  

Com a implantação de um Plano de Gestão Ambiental (PGA) é possível reverter os 

passivos ambientais que foram identificados, reduzindo, assim, os possíveis impactos 

ambientais decorrentes das atividades do empreendimento. A tabela que segue apresenta os 

principais passivos, bem como exemplos de ações necessárias para reverter o quadro atual: 

3. Benefícios: 

O grande motivo para a implantação de um Plano de Gestão Ambiental é que os fatores 

ambientais representam ao mesmo tempo riscos e oportunidades para os negócios. Desta 

PASSIVO AMBIENTAL AÇÕES 

Inexistência de licenças e outorgas e/ou 
documentos vencidos 

Estabelecer sistemática de controle de 
documentos, solicitando-os previamente ao início 

das atividades; 

Atendimento de condicionantes de 
licenças e outorgas 

Estabelecer sistemática de atendimento às 
condicionantes, com acompanhamento contínuo 

e reporte às partes interessadas; 

Falta de disposição adequado do lodo 
dos processos de tratamento de água 

Investimentos para adequações das unidades e 
busca de fornecedor ambientalmente adequado 

para o tratamento deste tipo de resíduo; 

Possível não atendimento dos padrões 
de qualidade da água distribuída e do 

efluente tratado 

Investimentos operacionais para adequação dos 
processos e aquisição de equipamentos de 

análises essenciais à operação 

Falta de separador absoluto entre 
esgoto sanitário e água pluvial 

Extensão da rede coletora e de ligações de 
esgoto e separação das ligações dos clientes da 

rede pluvial; 

Possível contaminação do solo nos 
pontos de despejo de efluentes in 

natura 

Análise do solo e recuperação da área degradada 
se confirmado a contaminação; 

Intervenções em Área de Proteção 
Permanente (APP) 

Solicitação de autorizações ambientais de 
interferência nesta unidade e execução dos 

Termos de Compensação Ambiental, se aplicável; 

Armazenamento inadequado de 
produtos químicos e resíduos nas 

unidades 

Adequação das unidades com as contenções, kits 
de emergência ambiental, identificação e 
sinalização, juntamente com um Plano de 

Capacitação dos colaboradores; 

Falta de esgotamento sanitário no 
município 

Implantação do sistema de esgotamento 
sanitário, obtendo as licenças e autorizações 

ambientais relacionadas às atividades. 
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forma, faz-se necessário controlar e minimizar os riscos conforme Plano de Gestão Ambiental e, 

com a análise crítica do Plano, desenvolver ações que fomentem as oportunidades e que evitem 

que determinados riscos retornem a ocorrer. 

Ao optar pela implantação de um Sistema de Gestão Ambiental, os empreendimentos 

não recebem apenas benefícios financeiros, como por exemplo a redução dos gastos com 

resíduos e aumento na eficiência na produção, mas também, diminuem as consequências de 

não gerenciar adequadamente seus aspectos ambientais, sendo estes acidentes, multas por 

descumprimento da legislação ambiental, incapacidade de obter crédito bancário e outros 

investimentos de capitais ou minimização dos impactos diretos e indiretos na conservação da 

natureza e da biodiversidade.
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Produto 3 – Da estrutura tarifária e estimativa de receitas 

Produto 4 – Da avaliação econômico-financeira 

Produto 5 – Análise da Viabilidade 

Produto 6 – Plano de negócios  
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3. Da Estrutura Tarifária e Estimativa de Receitas 

3.1. Estudo de Estrutura Tarifária 

No presente estudo de viabilidade econômico-financeira a estrutura tarifária 

proposta foi determinada com o objetivo de dar sustentabilidade econômico-financeira 

ao Projeto, levando em conta a situação socioeconômica do Município e priorizando o 

princípio da modicidade tarifária. 

Cumpre destacar que através da análise das informações constantes do Sistema 

Nacional de Informações de Saneamento – SNIS, do Ministério das Cidades, em conjunto 

com a experiência do Grupo Águas do Brasil em operações semelhantes, chegou-se à 

conclusão que as tarifas cobradas atualmente no Município são suficientes para fazer 

frente aos custos e despesas de Pessoal, Materiais e Equipamentos, Energia Elétrica, 

Produtos Químicos, Fiscais, Outorga, entre outros, bem como aos valores dos 

investimentos necessários para expansão e manutenção dos sistemas e a remuneração 

do capital do investidor, permitindo assim o justo retorno ao acionista. 

3.2. Estrutura Tarifária 

O presente estudo utilizou a estrutura tarifária que vigora atualmente no 

município de Paraíba do Sul, cuja data-base é de agosto de 2018. O quadro abaixo exibe 

as tarifas vigentes no município. 
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4. Da Avaliação e Modelagem Econômico Financeira 

4.1. Introdução – Preparação do Modelo de Negócios 

Este item aborda os aspectos econômico-financeiros do Projeto. Ao ser 

implantado, espera-se atingir o objetivo da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, que 

visa alcançar as metas que contemplem a universalização, restauração e operação dos 

serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, através de soluções 

socialmente, ambientalmente e economicamente viáveis para o Município. 

Para tanto, optou-se pela avaliação de modelagem na qual o equilíbrio 

econômico-financeiro do Projeto é atingido pela assunção de diferentes informações e 

premissas de investimento, operacionais, financeiras, macroeconômicas, legais e 

contábeis. Com isso, é possível construir projeções dos resultados da expansão, 

restauração e operação do Projeto, através do esforço do parceiro privado a ser 
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escolhido por meio de uma futura Licitação Pública, conforme previsto no item dedicado 

a modelagem jurídica. 

Tais informações permitem a identificação, dentre outras coisas, da definição do 

montante de investimentos a serem utilizados ao longo do período de implantação do 

Projeto e da sua respectiva taxa de retorno ao investidor privado. 

4.2. Metodologia da Modelagem Financeira e Indicadores de Desempenho 

Financeiro 

Para a avaliação do resultado da viabilidade econômico-financeira de um 

Projeto, são determinantes os indicadores denominados Taxa Interna de Retorno (TIR) 

e Valor Presente Líquido (VPL). Ambos são calculados pelo método do Fluxo de Caixa 

Descontado (FCD), a partir das projeções anuais da Demonstração de Resultado do 

Exercício (DRE) e da Demonstração do Fluxo de Caixa (FC). Todos estes indicadores e 

métodos estão contidos na modelagem, ou Modelo. 

Além disso, indicadores financeiros amplamente utilizados pelo mercado 

também serão incluídos no presente estudo, tais como: EBITDA e Margem EBITDA, Lucro 

Líquido, e Margem Líquida entre outros que se mostrarem relevantes. Os indicadores 

estão demonstrados no Quadro de Indicadores de Desempenho Financeiro para 

posterior avaliação das atividades atribuídas à concessionária pelo Município, conforme 

determinação do Edital de PMI. 

A abordagem pelo Método do Fluxo de Caixa Livre Descontado (FCD) é 

amplamente utilizada por analistas de mercado para estimar a atratividade de um 

determinado investimento. Este método consiste em estimar os benefícios econômicos 

futuros decorrentes dos investimentos e o caixa disponível para o investidor em cada 

período projetado, e descontar esses fluxos de caixa livres a uma taxa de desconto que 

reflita os riscos inerentes ao investimento. O FCD é calculado conforme apresentado 

abaixo: 
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𝐹𝐶𝐷 =
𝐹𝐶1

(1 + 𝑟)1
+

𝐹𝐶2

(1 + 𝑟)2
+ ⋯ +

𝐹𝐶𝑛

(1 + 𝑟)𝑛
 

Onde: 

FCD = valor presente líquido dos fluxos de caixa projetados; 

FCi = fluxo de caixa projetado do ano i; 

r = taxa de desconto que reflete o risco da oportunidade de investimento; e 

n = último período em que são realizadas as projeções. 

A TIR representa a taxa mínima de desconto que, aplicada aos fluxos de caixa 

projetados, resulta em um Valor Presente Líquido – VPL maior ou igual a zero. Logo, a 

oportunidade de investimento é considerada atrativa caso a TIR seja maior ou igual ao 

custo do capital do investidor. 

O custo do capital pode ser estimado por diferentes metodologias, sendo a mais 

comum o Capital Asset Pricing Model (CAPM), o qual utiliza referências de mercado para 

estimar o custo de oportunidade do capital empregado em um determinado setor ou 

projeto. Considerando a hipótese de aversão ao risco dos investidores, espera-se que 

quanto mais arriscada a oportunidade de investimento, maior será o retorno exigido 

deste. 

Ressalta-se que todas as projeções financeiras apresentadas neste estudo são 

expressas em termos reais, ou seja, sem considerar os efeitos decorrentes da inflação, 

em moeda constante na data-base determinada pela data da entrega do PMI. Ademais, 

as projeções financeiras não contemplam o serviço da dívida decorrente de um possível 

financiamento deste Projeto. Logo, a TIR do Projeto será comparada ao Custo Médio 

Ponderado de Capital (Weighted Average Cost of Capital – WACC) aplicável ao setor de 

saneamento, expresso em termos reais. 
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4.3. Estudo de Viabilidade Econômico Financeira 

O estudo da viabilidade econômico-financeira da prestação dos serviços de 

Gestão, Estruturação de Projetos de Implantação, Expansão, Restauração e Operação 

do Sistema de Abastecimento de Água e Coleta e Tratamento de Esgoto do município 

de Paraíba do Sul visa demonstrar a sustentabilidade econômico-financeira do projeto 

durante o prazo de concessão, conforme determinado pelo art. 11, inciso II, da Lei 

Federal 11.445/07. A análise da viabilidade econômico-financeira do projeto será 

apresentada por meio da aplicação das principais técnicas de análise de investimentos 

utilizadas pelo mercado no fluxo de caixa projetado do negócio. As técnicas de análise 

de investimentos utilizadas no trabalho são a Taxa Interna de Retorno (TIR), Valor 

Presente Líquido (VPL) e Payback. 

a) Modelo Operacional: Modelo de Negócios e de Serviços a serem 

prestados 

O modelo proposto será o de Concessão Plena de Prestação dos Serviços de Gestão, 
Estruturação de Projetos de Implantação, Expansão, Restauração e Operação do 
Sistema de Abastecimento de Água e Coleta e Tratamento de Esgoto do Município de 
Paraíba do Sul pelo prazo de 35 anos, com pagamento de Outorga, e será composto pelo 
presente relatório e por uma planilha eletrônica em MS Excel e contemplará os 
seguintes aspectos: 

 
• Projeção da DRE e do FC para a concessão, considerando-se as premissas 

operacionais e financeiras (volumes, receitas, despesas, custos 
operacionais e investimentos, dentre outras) definidas ao longo deste 
trabalho; 

• Desenvolvimento do Modelo considerando-se as práticas contábeis 
vigentes na elaboração das demonstrações financeiras da concessão, 
sendo:  
 

• Critérios de reconhecimento de receita; 
• Critérios de registro de ativos de acordo com os modelos 

definidos no IFRC 12 ou ICPC 01 – Contratos de Concessão e/ou 
OCPC 05 – Contratos de Concessão; 
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• Critérios de reconhecimento de custos, despesas operacionais 
(OPEX) e eventuais constituições de provisões para manutenção 
(se aplicável); 

• Critérios de reconhecimento dos gastos com ativos fixos (CAPEX);  
• Critério de reconhecimento de eventuais passivos derivados de 

obrigações contratuais (Outorga); 
• Critérios de reconhecimento de apuração de impostos indiretos 

sobre as receitas; 
• Critérios de reconhecimento de créditos de impostos indiretos 

sobre o CAPEX; 
• Critérios de apuração de IR e CSLL; e 
• Critérios de reconhecimento de incentivos fiscais, se aplicável. 

 
Os resultados destas análises serão apresentados, bem como as informações 
necessárias para que possa ser tomada a melhor decisão sobre a estrutura do projeto e 
os resultados da análise de viabilidade. 
 

b) Modelo de Receitas e Estimativa Detalhada de Despesas 

As receitas tarifárias de água e esgoto e receitas de serviços constituem a 

remuneração da concessionária pelos investimentos a serem realizados e pela prestação 

dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. As projeções das 

receitas serão alimentadas pelas premissas de volumetria por tipo de economia, 

potencial de expansão dos serviços, crescimento vegetativo da cidade, tarifa por tipo de 

economia (se aplicável), dentre outras, as quais serão obtidas dos resultados dos 

estudos técnicos. A projeção da arrecadação considera ainda as premissas de prazo 

médio de recebimento e nível de inadimplência dos consumidores. 

Os custos de operação e manutenção (O&M) dos serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário são compostos majoritariamente por gastos com Mão de 

Obra, Energia, Produtos Químicos e Serviços de Terceiros. A projeção dos custos de 

O&M serão feitas a partir das informações provenientes do Projeto Básico responsável 

por determinar a quantidade de instalações físicas (estações de tratamentos, estações 

elevatórias, redes de coleta e distribuição e etc.) e as características dos processos de 

operação. Diante das informações do Projeto Básico, serão estimadas as quantidades de 
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mão de obra, o consumo de energia elétrica, a quantidade de produtos químicos e a 

necessidade de demais insumos para a operação e manutenção do empreendimento ao 

longo do prazo de concessão. Os preços desses insumos também serão estimados de 

acordo com os valores históricos praticados pelo Grupos Águas do Brasil e os valores de 

referência de mercado. Além dos custos diretos, também serão projetadas as despesas 

indiretas que incorporam as atividades administrativas e de suporte, bem como 

eventuais despesas financeiras, se for o caso. 

Período projetivo 

Considerou-se o prazo de 35 anos de Projeto, prazo limite permitido por lei. 

Data base 

As projeções estão expressas em moeda constante, sendo a data base do estudo 

determinada pela data de entrega do PMI. 

Os fluxos de caixa anuais foram projetados a partir do Ano 1 até o Ano 35, 

ressaltando-se que, apenas para fins de projeção populacional, o Ano 1 corresponde ao 

ano de 2019. 

Premissas e Projeções do Modelo 

As premissas da modelagem reúnem as principais informações sobre o projeto 

de saneamento na cidade de Paraíba do Sul, com suas particularidades, condições e 

necessidades. 

Foram analisadas a viabilidade e a potencialidade do empreendimento, com o 

respectivo detalhamento das informações de receitas, despesas, custos, impostos e 

investimentos, entre outras informações. 

Para modelar os montantes envolvidos no empreendimento, foram utilizadas 

como base as seguintes premissas apresentadas a seguir. 
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População Urbana 

Para elaboração e projeção das receitas do Modelo é necessário realizar os 

levantamentos e as projeções dos indicadores de população total e população atendida 

pelo serviço de saneamento. 

A projeção populacional é fundamental para a elaboração do modelo 

econômico-financeiro, uma vez que as receitas de serviços estão diretamente 

correlacionadas com a população atendida pelos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário do município, as estimativas dos dados demográficos e 

comerciais foram embasadas em informações de domínio público, além do que as 

evoluções das coberturas de atendimento utilizadas no modelo econômico-financeiro 

estão aderentes àquelas apresentadas no estudo técnico e estarão apresentas no 

gráfico à seguir. 

A população urbana estimada do Ano 1 e a taxa de crescimento populacional 

projetados foram estimadas com base na evolução da população de Paraíba do Sul, 

obtida nos últimos censos, bem como na contagem e estimativa populacional de 2016 

e 2017 apontada pelo IBGE e em estimativas e cálculos internos. 

Em vista do acima exposto, está sendo considerada a população urbana do Ano 

1 (2019) igual a 38.777 habitantes, com a aplicação de uma taxa de crescimento 

populacional anual decrescente de 0,74% no Ano 1 (2019) para 0,42% no Ano 35, de tal 

maneira que a população urbana estimada no Ano 35 é de 46.933 habitantes. 
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Evolução da Cobertura de abastecimento de água e coleta e tratamento de 

esgoto 

A projeção da evolução da cobertura dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário é fundamental para o estudo de viabilidade econômico-

financeiro, uma vez que a projeção das receitas de serviços está diretamente 

correlacionada com o nível de atendimento à população. A projeção da evolução das 

coberturas utilizadas no estudo de viabilidade econômico-financeira são as mesmas 

consideradas no estudo de viabilidade técnica. Os gráficos a seguir apresentam a 

população urbana atendida e o índice de atendimento projetados para água e esgoto. 
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Com base nos dados levantados no SNIS (2016), em conjunto com estudos 

internos, foi considerado que o atendimento do serviço de abastecimento de água 

partirá de um índice de 97% no Ano 1 e que a universalização será alcançada no 4º ano 

de concessão, quando 100% da população urbana será atendida, conforme ilustrado 

pelo gráfico da curva de atendimento de abastecimento de água acima, cabendo ainda 

destacar que esta evolução está alinhada com a execução dos investimentos necessários 

para expansão da rede de serviços de abastecimento de água.  

 

Com base nos dados levantados no SNIS (2016), concluiu-se que não há 

atualmente cobertura de esgoto no município, portanto o índice de coleta de esgoto 

inicia em 2% no Ano 1. A cobertura de coleta de esgoto evolui até atingir 85% de 

atendimento da população urbana do Município no Ano 15.  

O índice de tratamento do esgoto coletado já partirá de um índice de 100% no 

Ano 2, permanecendo constante até o final do período projetivo. 
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Evolução das Ligações e Economias Totais e Atendidas com Água e Esgoto 

O número de economias residenciais de água e de esgoto de Paraíba do Sul foi 

estimado a partir das informações disponíveis no SNIS (2016) em conjunto com estudos 

internos e, adicionalmente, considerando uma taxa média de ocupação domiciliar de 

2,79 habitantes por residência.  

Também a partir das mesmas fontes de dados, estima-se que os demais tipos de 

categorias de economias urbanas (públicas, industriais e comerciais) representam em 

média 6,0% do total das economias, uma vez que as residências representam em média 

94,0% do número total de economias do Município. Com isso, o número de economias 

totais está apresentado no gráfico a seguir: 
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Os números de Economias Atendidas de água e esgoto são calculados em função 

de uma razão entre a População Atendida e ocupação domiciliar de 2,79 habitantes por 

domicílio, com isso as Economias Atendidas de água no Ano 1 totalizam 14.343 

economias. 

A quantidade de Economias Atendidas (de água e esgoto) crescerá em função 

dos mesmos vetores da População Atendida, ou seja, crescimento vegetativo da 

população e em função do crescimento da cobertura de água e coleta de esgoto, 

conforme gráfico a seguir.  
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Para o cálculo do número de ligações de água e esgoto, adotou-se a relação 

média de economias/ligações conforme cálculo baseado no SNIS (2016). Essas relações 

foram mantidas constantes durante todo o período de projeção. 

A projeção do número de economias e, consequentemente, de ligações de água 

e esgoto, leva em consideração a taxa de crescimento populacional (apresentada 

anteriormente neste trabalho), bem como a expansão da cobertura dos sistemas de 

água e esgoto, que evolui em linha com os investimentos previstos. 

 

Projeção das Receitas 

As receitas tarifárias dos serviços de água e esgoto e as receitas de serviços 

constituem a remuneração da concessionária pelos investimentos a serem realizados e 

pela operação e manutenção dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. A projeção das receitas é alimentada pelas premissas de volume faturado, 

potencial de expansão dos serviços, população e economias atendidas do município e 

tarifas médias. A projeção da arrecadação considera ainda as premissas de prazo médio 

de recebimento e nível de inadimplência dos consumidores. 
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Volumes Faturados 

Os volumes faturados de água e de esgoto por economia para o Ano 1 (2019) 

foram calculados com base nos dados do SNIS (2016) e em operações semelhantes do 

Grupo Águas do Brasil. 

 

Tarifas Médias 

Neste estudo, as tarifas médias foram calculadas com base na estrutura tarifária 

vigente no Município de Paraíba do Sul. Desta forma, as Tarifas Médias de Água e de 

Esgoto foram estimadas em R$ 5,52/m³, considerando que a tarifa de esgoto coletado 

e tratado representa 100% da tarifa de água, e a tarifa de esgoto somente coletado 

representa 50% da tarifa de água. 

 

3 3 3 3 3 3 3 4

1
2

3 3 3 3 3
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Volume Faturado (em milhões de m³)

Volume Faturado Água Volume Faturado Esgoto
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2,76 

5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 

Tarifa Média Água Tarifa Média Esgoto

Tarifas Médias (R$/m3)
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Receita Bruta 

A Receita Bruta é a soma das Receitas de Água, Esgoto e Serviços e é calculada 

pela multiplicação do número de Economias Atendidas de água / esgoto pelo Volume 

Faturado de água / esgoto por economia/mês e pelo valor da Tarifa Média de água / 

esgoto. A Receita de Serviço é calculada como 3% do total de receitas de água e esgoto. 

 

Deduções da Receita Bruta 

Há a incidência de PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição 

para Financiamento da Seguridade Social) sobre a receita bruta. As alíquotas vigentes 

de PIS e COFINS são, respectivamente, 1,65% e 7,60%, totalizando 9,25% sobre a receita 

bruta. 

No presente estudo, devido a não-cumulatividade desses tributos sobre insumos 

produtivos, que geram créditos para posterior abatimento no momento do 

recolhimento desses impostos, a taxa efetiva de PIS/COFINS resultante variou entre 

7,06% e 7,72% da receita bruta, sendo em média 7,41% da receita bruta. 

15.388 21.481 

27.436 

33.678 34.633 35.535 36.387 37.189 

Ano 5 Ano 10 Ano 15 Ano 20 Ano 25 Ano 30 Ano 35

Receita Bruta - (R$ mil)

Receita Água Receita Esgoto Receita Serviços
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Inadimplência 

Com base nos dados do SNIS (2016), foi estimada uma inadimplência de 50% no 

Ano 1 sobre o faturamento bruto. Considerou-se também a redução gradual da 

inadimplência até atingir 5% no Ano 11, mantendo-a neste patamar até o fim da 

concessão. 

Custos e Despesas 

O Modelo de Custos tem como objetivo definir o escopo dos serviços que 

entrarão na futura concessão, projeções de custos para cada etapa e análise dos 

possíveis ganhos de escala operacionais. 

Cabe mencionar que o modelo de custos foi alimentado com premissas de custos 

e despesas operacionais, despesas gerais e administrativas, dentre outras. 

Os principais itens de custos operacionais projetados para o Modelo são: Energia, 

Produtos Químicos, Pessoal, Serviços de Terceiros, Custos com Materiais, Equipamentos 

e Veículos e Despesas Gerais e Administrativas. 

Pessoal 

Para os cálculos de custos e despesas com Pessoal, foi utilizado o benchmark de 

outras operações semelhantes do Grupo Águas do Brasil, levando em conta parâmetros 

1.640
2.073

2.470 2.541 2.595 2.639 2.626

7,68% 7,59%
7,36% 7,34% 7,31% 7,26%

7,06%
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como: efetivo de cada área, tanto operacional quanto administrativo, salários, encargos 

trabalhistas e benefícios. Com isso, o custo unitário médio com Pessoal aplicado no 

modelo de custos é de R$ 24,21/ligação por mês. Os valores resultantes podem ser 

observados no gráfico a seguir. 

 

Energia Elétrica 

A energia elétrica é um insumo extremamente relevante para o funcionamento 

dos sistemas de água e esgoto, já que estes dependem de bombeamentos em diversas 

etapas durante os processos de tratamento e distribuição de água e de coleta e 

tratamento de esgoto. No presente estudo, foi utilizado o benchmark de outras 

operações semelhantes, comparados e ponderados pelos valores atuais da Enel 

Distribuição, empresa distribuidora de energia do Município. 

Através da utilização dessa premissa, considerando que existe um desconto de 

15% nas tarifas de energia para o setor de saneamento, o valor médio utilizado para os 

cálculos foi de R$ 0,42/m³ de água produzida e esgoto coletado e tratado, resultando 

nos custos de energia conforme demonstrado no gráfico a seguir. 

 

4.518 4.910 
5.525 
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Produtos Químicos 

Para o tratamento da água, isto é, para a transformação da água do seu estado 

bruto para um produto tratado, potável e com condições de ser consumido pela 

população, sem riscos, é necessário a utilização de produtos químicos. Foi considerada 

para os cálculos de custos operacionais com produtos químicos, a necessidade para os 

mananciais superficiais, dos seguintes produtos químicos: 

Coagulante; 

Cloro; 

Flúor; 

Corretor de pH (incluído redução de dureza). 

Para os cálculos do presente estudo, foi utilizado benchmark de outras 

operações semelhantes e, assim, o custo unitário médio considerado foi estimado em 

R$ 0,08/m³, dos quais 53% são aplicados sobre do volume produzido de água e 47% 

aplicados sobre o volume tratado de esgoto. Com essa distribuição, os custos totais 

anuais com produtos químicos são apresentados a seguir. 

1.321 1.529 
1.763 

2.173 2.234 2.293 2.348 2.399 
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Energia

Energia (Água + Esgoto)
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Serviços de Terceiros 

Em Serviços de Terceiros, foram considerados gastos como: serviços de 

construção civil, pavimentação e eletromecânica, serviços jurídicos, vigilância e limpeza, 

remoção, transporte e destinação final de lodo, entre outros serviços prestados. 

O cálculo do custo unitário foi gerado a partir de estudos de comparação com 

outras operações similares. Com isso, o custo unitário médio adotado para Serviços de 

Terceiros no modelo é de R$ 1,78/ligação por mês. Os valores absolutos resultantes 

podem ser observados a seguir. 

 

 

233 271 
315 
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Materiais, Equipamento e Veículos 

Custo com Materiais: Foram considerados os gastos com: materiais de obras, 

materiais de reposição eletromecânicos e hidráulicos.  

Equipamentos e Veículos: São consolidados os gastos com aquisição, 

manutenção e aluguéis de equipamentos pesados e leves e veículos operacionais. 

O cálculo do custo unitário foi gerado a partir de estudos de comparação com 

outras operações similares. Com isso, o custo unitário médio com Materiais, 

Equipamentos e Veículos adotado no modelo é de R$ 4,96/ligação por mês no Ano 1. Os 

valores absolutos resultantes podem ser observados a seguir. 

 

Despesas Gerais e Administrativas 

Dentro dos gastos classificados como Despesas Gerais e Administrativas foram 

considerados: seguros/garantias, aluguéis e taxas, telefonia, informática, material de 

consumo, viagens, manutenção patrimonial, marketing e comunicação e outras 

despesas gerais. 

O cálculo do custo unitário foi gerado a partir de estudos de comparação com 

outras operações similares. O valor unitário médio adotado no modelo é de R$ 

17,92/ligação por mês. Os valores absolutos resultantes podem ser observados a seguir. 

799 
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1.100 
1.347 1.419 1.456 1.491 1.524 
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Outorga e Taxa de Regulação 

Além dos custos mencionados anteriormente, é importante destacar outros 

custos normalmente presentes em concessões de saneamento ambiental. 

Durante o período de concessão foi considerado o pagamento de outorga 

variável equivalente a 2% da efetiva arrecadação. 

 

Depreciação e Amortização 

O modelo considera a depreciação e amortização dos investimentos, imobilizado 

e intangível, pelo prazo da concessão. Os benefícios fiscais da depreciação e amortização 

3.782 3.956 
4.200 

4.482 4.632 4.753 4.867 4.974 
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foram calculados com base nas regras vigentes de contabilidade fiscal e incorporados 

no DRE, com reflexos no Fluxo de Caixa. 

Tributos sobre o Lucro 

Adotou-se neste trabalho o regime tributário de lucro real. 

Para o cálculo da Contribuição Social considerou-se a alíquota vigente na 

legislação brasileira atual (Lei nº. 10.637 de 30 de dezembro de 2002), a saber, 9% sobre 

o Lucro Antes dos Impostos. 

Para o cálculo do Imposto de Renda adotou-se a previsão legal brasileira (Lei nº. 

9.430 de 27 de dezembro de 1996), a saber, incidência de 15% sobre o Lucro Antes dos 

Impostos e 10% sobre a parcela do lucro excedente a R$ 240 mil por ano. 

c) Plano de Investimentos e Reinvestimentos 

Os investimentos e reinvestimentos contemplam os gastos necessários para 

alcançar a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, bem como a melhoria contínua e manutenção dos serviços oferecidos à 

população. O Plano de Investimentos e Reinvestimentos comtemplará o cronograma e 

as estratégias de implantação, expansão, substituição e manutenção do parque de 

ativos fixos. 

Os valores dos investimentos serão determinados atribuindo-se valores unitários 

para os quantitativos de instalações físicas, equipamentos, materiais e serviços 

necessários definidos nos estudos técnicos. Os valores unitários serão estimados com 

base nos valores históricos de investimentos praticados pelo Grupo Águas do Brasil e 

nas referências praticadas pelo mercado. Os reinvestimentos serão estimados 

detalhadamente em função da vida útil e do cronograma de manutenção dos 

equipamentos e das instalações físicas da concessionária. O orçamento dos 
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investimentos definido neste projeto, conforme anteriormente apresentado, estão 

resumidos nos gráficos abaixo. 
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Ressalta-se que não foram considerados os custos de desapropriação de 

terrenos para implantações como reservatórios, estações de tratamento de água e 

esgoto. 

 

 

Como resultado da soma dos investimentos apresentada anteriormente, prevê-

se um total de R$ 91,9 milhões ao longo dos 35 anos da concessão. 

d) Estudo Demonstrativo de Viabilidade Econômica do Negócio – Plano de 

Negócios 

Para a avaliação de resultado da viabilidade econômico-financeira de um Projeto, 

são determinantes os indicadores denominados Taxa Interna de Retorno (TIR) e Valor 

Presente Líquido (VPL). Ambos são calculados pelo método do Fluxo de Caixa 

Descontado (FCD), a partir das projeções anuais de Demonstração de Resultado do 
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Exercício (DRE) e Demonstração do Fluxo de Caixa (FC). Todos estes indicadores e 

métodos estão contidos na modelagem, ou Modelo. 

A abordagem pelo Método de Fluxo de Caixa Livre Descontado (FCD) é 

amplamente utilizada por analistas de mercado para estimar a atratividade de um 

determinado investimento. Este método consiste em estimar os benefícios econômicos 

futuros decorrentes do investimento e o caixa disponível ao investidor, e descontar 

esses fluxos de caixa livres a uma taxa de desconto que reflita os riscos inerentes ao 

investimento. O FCD é calculado conforme apresentado abaixo: 

𝐹𝐶𝐷 =
𝐹𝐶1

(1 + 𝑟)1
+

𝐹𝐶2

(1 + 𝑟)2
+ ⋯ +

𝐹𝐶𝑛

(1 + 𝑟)𝑛
 

Onde: 

FCD = valor presente líquido dos fluxos de caixa projetados; 

FCi = fluxo de caixa projetado do ano i; 

r = taxa de desconto que reflete o risco da oportunidade de investimento; 

e 

n = último período em que são realizadas as projeções. 

A TIR representa a taxa mínima de desconto que, aplicada aos fluxos de caixa 

projetados, resulta em um VPL maior ou igual a zero. Logo, a oportunidade de 

investimento é considerada atrativa caso a TIR seja maior ou igual ao custo do capital 

empregado no investimento.  

O custo do capital pode ser estimado por diferentes metodologias, sendo a mais 

comum o Capital Asset Pricing Model (CAPM), o qual utiliza referências de mercado para 

estimar o custo de oportunidade do capital empregado em um determinado setor. 

Considerando a hipótese de aversão ao risco dos investidores, espera-se que quanto 

mais arriscada a oportunidade de investimento, maior será o retorno exigido deste. 



   
 

 
 

  
 

212 

 

 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul - RJ 

Ressalta-se que todas as projeções financeiras apresentadas neste estudo são 

expressas em termos reais, ou seja, sem considerar os efeitos decorrentes da inflação, 

em moeda constante na data-base determinada pela data da entrega do PMI. Ademais, 

as projeções financeiras não contemplam o serviço da dívida decorrente do possível 

financiamento do Projeto. Logo, trata-se de um Fluxo de Caixa Livre do Projeto, o qual 

destina-se a remunerar o Capital Próprio do concessionário e o Capital de Terceiros 

(dívidas). Logo, a TIR do Projeto será comparada ao Custo Médio Ponderado de Capital 

(Weighted Average Cost of Capital – WACC) aplicável ao setor de saneamento, expresso 

em termos reais. 

Custo de Capital 

O cálculo do custo médio ponderado de capital (“WACC”) foi estimado pela 

metodologia Capital Asset Pricing Model (“CAPM”), com referências de mercado para o 

setor. 

 

Taxa de Desconto

WACC* = Ke(E/E+D) + Kd(1-tributos)(D/D+E)

CAPM** = rf + β(ERP) + CRP + SRP + SR Notas 

Taxa livre de risco (rf) 2,78% (a)

Prêmio de mercado (ERP) 11,50% (b)

Beta (β) 1,29         (c)

Risco País (CRP) 3,31% (d)

(a) Custo do capital próprio nominal (CAPM) - US$ 17,33%

Taxa de Inflação projetada (Americana) 2,04% (e)

Taxa de Inflação projetada (Brasileira) 4,03% (f)

Custo do Capital Próprio nominal (CAPM) - R$ 19,62%

(b) Participação do capital próprio 63,2% (g)

Custo do capital de terceiros nominal - R$ 15,40% (h)

Alíquota de IR 34,00%

Custo do capital de terceiros nominal - Kd 10,16%

Participação do capital de terceiros (D) 36,8% (i)

WACC nominal (em R$) 16,14%

WACC real 11,64%

* Custo Médio Ponderado de Capital

** Modelo de Precificação de Ativos de Capital
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(a) Representa o retorno requerido pelo investidor para investimentos em títulos 
conceitualmente sem risco (Risk Free). Foi adotado como parâmetro de taxa livre 
de risco a média aritmética histórica dos três últimos anos das taxas oferecidas pelo 
governo norte americano (T-Bond norte-americano de 30 anos). Fonte: U.S. 
Department of Treasury - Daily Treasury Yield Curve Rates. 

(b) Representa o retorno acima da taxa livre de risco que o investidor exige para investir 
(estar exposto ao risco) no mercado de capitais (Equity Risk Premium), devido a seu 
risco inerente. Foi adotado o prêmio médio verificado para as ações (valorização e 
dividendos pagos) de grandes empresas americanas desde 1982. Fonte: 
Damodaran, Implied Equity Risk Premiums. 

(c) Representa a medida do risco da Empresa ou do setor em análise. Para o 
levantamento, utilizou-se o beta do setor de utilidades – água. Fonte: Damodaran, 
Beta for Emerging Market - Utility (Water). 

(d) Representa o montante adicional de juros (prêmio) exigido pelo investidor 
institucional para investir no Brasil (Country Risk Premium). Foi adotado como 
prêmio adicional o índice EMBI+. Fonte: JP Morgan. 

(e) Representa a inflação norte-americana dos últimos doze meses, CPI (Consumer 
Price Index). Fonte: US Bureau of Labor Statistics. 

 
(f) Inflação brasileira projetada para o longo prazo. Fonte: Banco Central do Brasil. 

(g) A participação do capital próprio foi calculada com base nas Demonstrações 
Financeiras do Grupo Águas do Brasil de dezembro de 2016. 

(h) O custo do capital de terceiros foi calculado com base nas Demonstrações 
Financeiras do Grupo Águas do Brasil de dezembro de 2016. 

(i) A participação do capital de terceiros foi calculada com base nas Demonstrações 
Financeiras do Grupo Águas do Brasil de dezembro de 2016. 

Outras Considerações 

e) Seguros e Garantias de Pagamento 

O estudo de viabilidade econômico-financeira leva em consideração todos os 

seguros necessários para garantirem a devida gestão e operação do projeto, quais 
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sejam: Responsabilidade Civil, Risco Operacional, Risco de Engenharia + Risco Civil de 

Obra e Risco Ambiental. 

Neste caso, não são aplicáveis garantias de pagamentos tendo em vista o projeto 

de concessão plena, não havendo qualquer tipo de contraprestação a ser paga pelo 

poder público ao ente privado. 

f) Orçamento Geral da Concessão 

O orçamento geral da concessão será a composição de todos os custos de 

implantação e de operação e manutenção do negócio ao longo do período de concessão. 

5. Análise da Viabilidade da Concessão Comum (Value for Money) 

Value For Money é a análise comparativa dos custos e desembolsos de um 

projeto, a serem realizados pelo poder público, sob os diferentes tipos de contratação. 

Atualmente, o poder público possui diferentes opções de contratação para fornecer 

serviços públicos à sociedade. Os serviços públicos podem ser integralmente 

administrados pelo próprio ente público ou delegados a um ente privado através de um 

contrato de concessão comum ou de Parceria Público-Privada. 

A análise Value For Money visa definir o método de contratação mais vantajoso 

para o poder público através da análise quantitativa que compara os custos de 

construção, operação e manutenção e eventuais custos adicionais em cada um dos 

modelos de contratação disponíveis e também mediante a análise qualitativa que exibe 

as implicações das diferentes nuances que cada um dos modelos de contratação. Desta 

forma, é possível garantir ao poder público uma análise objetiva da melhor maneira de 

oferecer os serviços públicos aos cidadãos. 

No trabalho de PMI de Paraíba do Sul, a análise Value For Money comparou os 

custos de implantação e operação ao longo do ciclo de vida do projeto sob a ótica de 

duas modalidades de aquisição, a contratação direta pelo município de Paraíba do Sul e 
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a concessão à um parceiro privado. A análise também incluiu o ponto de vista 

qualitativo, que é uma avaliação das vantagens e desvantagens de cada método de 

contratação. 

Os aspectos analisados qualitativamente são aqueles cuja mensuração não 

podem ser obtidas facilmente. Abaixo estão relacionados os itens que foram objeto de 

análise nas duas modalidades de contratação. 

• Know-how das companhias privadas 

As companhias privadas de saneamento básico geralmente são responsáveis 

pelo saneamento básico em mais de um município, obtendo assim larga experiência e 

conhecimento técnico que pode ser aplicado no município de Paraíba do Sul através de 

uma concessão.  

• Redução do tempo de conclusão do projeto 

Os contratos de concessão fixam prazos para a conclusão de obras e 

intervenções necessárias para ampliação e melhoria dos serviços delegados, 

possibilitando o encurtamento do tempo de obras. 

• Agilidade na aquisição de produtos e serviços 

As companhias privadas possuem capacidade de contratar fornecedores de 

produtos e serviços necessários com maior agilidade, uma vez que não estão, como o 

setor público, sob a égide de legislações rígidas que tornam os processos de aquisição 

morosos. 

• Redução dos custos de construção, operação e manutenção 

A operação em larga escala permite o benefício de ganhos de eficiência nas 

aquisições feitas pelas companhias privadas, permitindo a redução dos custos de 

aquisição de produtos e serviços necessários para a operação. 
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• Alocação de riscos 

O contrato de concessão permite a transferência de determinados riscos para o 

ente privado de modo que o poder público não seja onerado em determinadas 

circunstâncias. 

• Redução de gastos públicos 

Através dos contratos de concessão todos os custos de construção, operação e 

manutenção são de responsabilidade do ente privado. Desta forma, o município tem 

seus recursos financeiros preservados para serem usados em outras áreas prioritárias. 

• Aumento das receitas do município 

O município também poderá ser beneficiado pelo aumento de suas receitas, uma 

vez que o contrato de concessão poderá permitir o pagamento de outorga e taxa de 

regulação, além das receitas fiscais obtidas pelo município em função do aumento da 

atividade econômica na região, da geração de renda e do desenvolvimento 

socioeconômico gerado. 

Diante do exposto acima foi possível concluir que a opção de delegar os serviços 

de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Paraíba 

do Sul para um ente privado, através de uma concessão plena, acarretará em vantagens 

consideráveis para a população e para o próprio Município de Paraíba do Sul. Nesse 

cenário, será possível agilizar e de fato atingir a universalização dos serviços de 

saneamento básico e executá-los com mais eficiência. Além disso, as finanças públicas 

municipais também serão beneficiadas com a entrada recursos oriundos da futura 

concessão sem a oneração advinda da operação própria ou de um projeto de parceria 

público privada - PPP. 
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6. Plano de Negócios e Resultados da Modelagem 

Com base no exposto anteriormente, estão apresentadas a seguir as principais 

informações operacionais e o Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE), bem 

como o Fluxo de Caixa do Projeto cuja TIR (Taxa Interna de retorno) resultou em 

11,82%a.a.  

Logo, como a remuneração mínima para o capital que deve ser exigida para o 

projeto (WACC) foi estimada em 11,64% a.a. e a TIR resultante do modelo proposto é 

equivalente a esta remuneração mínima para o capital, temos demonstrada a 

atratividade do Projeto nesta modelagem, podendo então o possível processo licitatório 

para a concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e coleta e tratamento 

de esgotos sanitários do município de Paraíba do Sul seguir a modelagem de maior valor 

de outorga proposto ao município, de acordo com o que consta nos modelos jurídicos 

propostos nesta PMI.
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Informações Operacionais 

 

 

Informações Operacionais

Unidade Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12

População Total Hab. 38.777 39.060 39.340 39.618 39.893 40.166 40.436 40.703 40.968 41.231 41.490 41.747

Cobertura / Atendimento de Água % 97% 98% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cobertura / Atendimento de Coleta de Esgoto % 2% 8% 14% 20% 26% 32% 38% 44% 49% 55% 61% 67%

Cobertura / Atendimento de Tratamento de Esgoto % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ligações de Água Atendidas Lig. 11.829 11.915 12.000 12.085 12.170 12.252 12.335 12.416 12.497 12.577 12.656 12.735

Ligações de Esgoto Atendidas Lig. 211 213 850 1.495 2.150 2.814 3.486 4.167 4.856 5.555 6.571 7.600

Perdas de Água % 45,2% 43,4% 41,6% 39,8% 38,0% 36,2% 34,4% 32,6% 30,8% 29,0% 29,0% 29,0%

Volume Faturado de Água m³/ano 2.690.885 2.810.451 2.932.727 2.983.360 3.004.159 3.024.538 3.044.918 3.065.087 3.085.046 3.104.795 3.124.334 3.143.663

Volume Faturado de Esgoto m³/ano 29.203 116.603 307.895 590.369 772.522 956.986 1.143.971 1.333.268 1.524.875 1.718.793 1.914.813 2.112.933

Volume Produzido de Água L/S 113,0 111,4 109,8 108,4 106,0 103,7 101,5 99,5 97,5 95,6 96,2 96,8

Volume Tratado de Esgoto L/S 0,0 5,1 9,0 12,9 16,9 20,9 25,0 29,2 33,3 37,6 41,9 46,2

Informações Operacionais

Unidade Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24

População Total Hab. 42.002 42.254 42.504 42.750 42.993 43.234 43.473 43.708 43.941 44.171 44.399 44.625

Cobertura / Atendimento de Água % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cobertura / Atendimento de Coleta de Esgoto % 73% 79% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Cobertura / Atendimento de Tratamento de Esgoto % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Economias de Água Atendidas Eco. 16.015 16.112 16.206 16.301 16.394 16.485 16.577 16.666 16.754 16.843 16.930 17.016

Economias de Esgoto Atendidas Eco. 11.714 12.739 13.776 13.855 13.934 14.013 14.089 14.166 14.241 14.316 14.390 14.463

Ligações de Água Atendidas Lig. 12.812 12.889 12.966 13.040 13.115 13.188 13.260 13.333 13.404 13.473 13.543 13.613

Ligações de Esgoto Atendidas Lig. 8.641 9.467 10.276 11.027 11.091 11.152 11.216 11.277 11.338 11.398 11.458 11.516

Perdas de Água % 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0%

Volume Faturado de Água m³/ano 3.162.781 3.181.900 3.200.599 3.219.297 3.237.575 3.255.644 3.273.712 3.291.360 3.308.798 3.326.236 3.343.464 3.360.481

Volume Faturado de Esgoto m³/ano 2.313.364 2.515.897 2.720.530 2.736.287 2.751.834 2.767.381 2.782.508 2.797.635 2.812.552 2.827.258 2.841.965 2.856.252

Volume Produzido de Água L/S 97,4 98,0 98,6 99,2 99,7 100,3 100,8 101,4 101,9 102,5 103,0 103,5

Volume Tratado de Esgoto L/S 50,6 55,0 59,5 59,8 60,2 60,5 60,9 61,2 61,5 61,8 62,2 62,5

Informações Operacionais

Unidade Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Ano 31 Ano 32 Ano 33 Ano 34 Ano 35

População Total Hab. 44.847 45.067 45.285 45.500 45.712 45.922 46.129 46.334 46.537 46.736 46.933

Cobertura / Atendimento de Água % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cobertura / Atendimento de Coleta de Esgoto % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Cobertura / Atendimento de Tratamento de Esgoto % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Economias de Água Atendidas Eco. 17.100 17.184 17.267 17.349 17.430 17.510 17.589 17.667 17.745 17.820 17.896

Economias de Esgoto Atendidas Eco. 14.535 14.606 14.678 14.747 14.816 14.884 14.951 15.017 15.083 15.148 15.212

Ligações de Água Atendidas Lig. 13.680 13.747 13.813 13.879 13.944 14.008 14.070 14.133 14.195 14.257 14.316

Ligações de Esgoto Atendidas Lig. 11.576 11.634 11.690 11.747 11.803 11.857 11.913 11.967 12.019 12.071 12.123

Perdas de Água % 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0%

Volume Faturado de Água m³/ano 3.377.079 3.393.677 3.410.064 3.426.241 3.442.209 3.457.966 3.473.723 3.489.060 3.504.397 3.519.314 3.534.231

Volume Faturado de Esgoto m³/ano 2.870.538 2.884.615 2.898.691 2.912.347 2.926.003 2.939.450 2.952.686 2.965.712 2.978.737 2.991.553 3.004.159

Volume Produzido de Água L/S 104,0 104,5 105,0 105,5 106,0 106,5 107,0 107,5 107,9 108,4 108,9

Volume Tratado de Esgoto L/S 62,8 63,1 63,4 63,7 64,0 64,3 64,6 64,9 65,1 65,4 65,7
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Informações Operacionais

Unidade Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12

População Total Hab. 38.777 39.060 39.340 39.618 39.893 40.166 40.436 40.703 40.968 41.231 41.490 41.747

Cobertura / Atendimento de Água % 97% 98% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cobertura / Atendimento de Coleta de Esgoto % 2% 8% 14% 20% 26% 32% 38% 44% 49% 55% 61% 67%

Cobertura / Atendimento de Tratamento de Esgoto % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ligações de Água Atendidas Lig. 11.829 11.915 12.000 12.085 12.170 12.252 12.335 12.416 12.497 12.577 12.656 12.735

Ligações de Esgoto Atendidas Lig. 211 213 850 1.495 2.150 2.814 3.486 4.167 4.856 5.555 6.571 7.600

Perdas de Água % 45,2% 43,4% 41,6% 39,8% 38,0% 36,2% 34,4% 32,6% 30,8% 29,0% 29,0% 29,0%

Volume Faturado de Água m³/ano 2.690.885 2.810.451 2.932.727 2.983.360 3.004.159 3.024.538 3.044.918 3.065.087 3.085.046 3.104.795 3.124.334 3.143.663

Volume Faturado de Esgoto m³/ano 29.203 116.603 307.895 590.369 772.522 956.986 1.143.971 1.333.268 1.524.875 1.718.793 1.914.813 2.112.933

Volume Produzido de Água L/S 113,0 111,4 109,8 108,4 106,0 103,7 101,5 99,5 97,5 95,6 96,2 96,8

Volume Tratado de Esgoto L/S 0,0 5,1 9,0 12,9 16,9 20,9 25,0 29,2 33,3 37,6 41,9 46,2

Informações Operacionais

Unidade Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24

População Total Hab. 42.002 42.254 42.504 42.750 42.993 43.234 43.473 43.708 43.941 44.171 44.399 44.625

Cobertura / Atendimento de Água % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cobertura / Atendimento de Coleta de Esgoto % 73% 79% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Cobertura / Atendimento de Tratamento de Esgoto % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Economias de Água Atendidas Eco. 16.015 16.112 16.206 16.301 16.394 16.485 16.577 16.666 16.754 16.843 16.930 17.016

Economias de Esgoto Atendidas Eco. 11.714 12.739 13.776 13.855 13.934 14.013 14.089 14.166 14.241 14.316 14.390 14.463

Ligações de Água Atendidas Lig. 12.812 12.889 12.966 13.040 13.115 13.188 13.260 13.333 13.404 13.473 13.543 13.613

Ligações de Esgoto Atendidas Lig. 8.641 9.467 10.276 11.027 11.091 11.152 11.216 11.277 11.338 11.398 11.458 11.516

Perdas de Água % 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0%

Volume Faturado de Água m³/ano 3.162.781 3.181.900 3.200.599 3.219.297 3.237.575 3.255.644 3.273.712 3.291.360 3.308.798 3.326.236 3.343.464 3.360.481

Volume Faturado de Esgoto m³/ano 2.313.364 2.515.897 2.720.530 2.736.287 2.751.834 2.767.381 2.782.508 2.797.635 2.812.552 2.827.258 2.841.965 2.856.252

Volume Produzido de Água L/S 97,4 98,0 98,6 99,2 99,7 100,3 100,8 101,4 101,9 102,5 103,0 103,5

Volume Tratado de Esgoto L/S 50,6 55,0 59,5 59,8 60,2 60,5 60,9 61,2 61,5 61,8 62,2 62,5

Informações Operacionais

Unidade Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Ano 31 Ano 32 Ano 33 Ano 34 Ano 35

População Total Hab. 44.847 45.067 45.285 45.500 45.712 45.922 46.129 46.334 46.537 46.736 46.933

Cobertura / Atendimento de Água % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cobertura / Atendimento de Coleta de Esgoto % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Cobertura / Atendimento de Tratamento de Esgoto % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Economias de Água Atendidas Eco. 17.100 17.184 17.267 17.349 17.430 17.510 17.589 17.667 17.745 17.820 17.896

Economias de Esgoto Atendidas Eco. 14.535 14.606 14.678 14.747 14.816 14.884 14.951 15.017 15.083 15.148 15.212

Ligações de Água Atendidas Lig. 13.680 13.747 13.813 13.879 13.944 14.008 14.070 14.133 14.195 14.257 14.316

Ligações de Esgoto Atendidas Lig. 11.576 11.634 11.690 11.747 11.803 11.857 11.913 11.967 12.019 12.071 12.123

Perdas de Água % 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0%

Volume Faturado de Água m³/ano 3.377.079 3.393.677 3.410.064 3.426.241 3.442.209 3.457.966 3.473.723 3.489.060 3.504.397 3.519.314 3.534.231

Volume Faturado de Esgoto m³/ano 2.870.538 2.884.615 2.898.691 2.912.347 2.926.003 2.939.450 2.952.686 2.965.712 2.978.737 2.991.553 3.004.159

Volume Produzido de Água L/S 104,0 104,5 105,0 105,5 106,0 106,5 107,0 107,5 107,9 108,4 108,9

Volume Tratado de Esgoto L/S 62,8 63,1 63,4 63,7 64,0 64,3 64,6 64,9 65,1 65,4 65,7
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DRE

R$ mil Total Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12

Receita Bruta de Água 625.127,9 14.859,5 15.519,7 16.194,9 16.474,6 16.589,4 16.701,9 16.814,5 16.925,9 17.036,1 17.145,1 17.253,0 17.359,8

Receita Bruta de Esgoto 428.273,4 80,6 643,9 1.700,2 3.260,1 4.266,0 5.284,6 6.317,2 7.362,5 8.420,6 9.491,4 10.573,9 11.667,9

Receita Bruta de Serviços 31.602,0 448,2 484,9 536,9 592,0 625,7 659,6 693,9 728,7 763,7 799,1 834,8 870,8

Receita operacional bruta 1.085.003,3 15.388,3 16.648,5 18.432,0 20.326,7 21.481,1 22.646,2 23.825,6 25.017,0 26.220,4 27.435,7 28.661,7 29.898,5

PIS/COFINS -100.362,8 -1.423,4 -1.540,0 -1.705,0 -1.880,2 -1.987,0 -2.094,8 -2.203,9 -2.314,1 -2.425,4 -2.537,8 -2.651,2 -2.765,6

Receita operacional líquida 984.640,5 13.964,9 15.108,5 16.727,1 18.446,5 19.494,1 20.551,4 21.621,7 22.702,9 23.795,0 24.897,9 26.010,5 27.132,9

Custos -609.755,6 -11.000,6 -11.456,6 -12.025,0 -12.494,7 -12.887,3 -13.349,7 -13.740,4 -14.174,9 -14.600,6 -15.121,2 -15.828,1 -16.441,2

Custos e Despesas Operacionais -517.729,0 -10.841,1 -10.989,4 -11.270,6 -11.556,5 -11.832,5 -12.111,1 -12.395,4 -12.682,8 -12.974,6 -13.270,3 -13.678,6 -14.090,9

Crédito de PIS/COFINS 20.380,2 235,0 264,6 296,2 320,0 338,2 363,6 381,4 403,8 425,1 455,9 499,4 533,4

Outorga e Taxa de Regulação -20.434,4 -141,1 -244,1 -317,5 -367,5 -393,3 -418,8 -445,0 -469,5 -494,5 -519,9 -545,8 -569,3

Depreciação e Amortização -91.972,4 -253,4 -487,7 -733,1 -890,7 -999,7 -1.183,4 -1.281,5 -1.426,5 -1.556,7 -1.786,8 -2.103,2 -2.314,3

Lucro operacional 374.884,9 2.964,3 3.651,9 4.702,1 5.951,8 6.606,7 7.201,7 7.881,3 8.528,1 9.194,4 9.776,7 10.182,4 10.691,8

Perdas no Recebimento de Crédito -63.282,8 -3.847,1 -5.863,5 -3.146,8 -2.005,4 -1.732,3 -1.655,9 -1.532,7 -1.455,4 -1.417,8 -1.363,9 -1.300,6 -1.301,5

Lucro antes de IRPJ/CSSL 311.602,0 -882,8 -2.211,5 1.555,3 3.946,3 4.874,5 5.545,8 6.348,6 7.072,7 7.776,6 8.412,8 8.881,9 9.390,3

IRPJ/CSSL -105.152,7 0,0 0,0 -346,2 -915,2 -1.142,4 -1.861,6 -2.134,5 -2.380,7 -2.620,0 -2.836,4 -2.995,8 -3.168,7

Lucro líquido 206.449,3 -882,8 -2.211,5 1.209,1 3.031,1 3.732,0 3.684,2 4.214,1 4.692,0 5.156,6 5.576,4 5.886,0 6.221,6
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DRE

R$ mil Total Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24

Receita Bruta de Água 625.127,9 17.465,3 17.570,9 17.674,2 17.777,4 17.878,4 17.978,1 18.077,9 18.175,4 18.271,7 18.368,0 18.463,1 18.557,1

Receita Bruta de Esgoto 428.273,4 12.774,7 13.893,2 15.023,2 15.110,2 15.196,0 15.281,9 15.365,4 15.449,0 15.531,3 15.612,5 15.693,8 15.772,6

Receita Bruta de Serviços 31.602,0 907,2 943,9 980,9 986,6 992,2 997,8 1.003,3 1.008,7 1.014,1 1.019,4 1.024,7 1.029,9

Receita operacional bruta 1.085.003,3 31.147,3 32.408,0 33.678,3 33.874,2 34.066,6 34.257,8 34.446,6 34.633,1 34.817,1 34.999,9 35.181,6 35.359,6

PIS/COFINS -100.362,8 -2.881,1 -2.997,7 -3.115,2 -3.133,4 -3.151,2 -3.168,8 -3.186,3 -3.203,6 -3.220,6 -3.237,5 -3.254,3 -3.270,8

Receita operacional líquida 984.640,5 28.266,2 29.410,3 30.563,0 30.740,9 30.915,5 31.089,0 31.260,3 31.429,5 31.596,5 31.762,4 31.927,3 32.088,8

Custos -609.755,6 -17.085,3 -17.683,6 -18.200,5 -18.486,6 -18.604,1 -18.720,7 -18.827,1 -18.934,2 -19.043,6 -19.163,4 -19.286,7 -19.412,8

Custos e Despesas Operacionais -517.729,0 -14.505,6 -14.868,0 -15.226,9 -15.485,4 -15.574,4 -15.661,0 -15.747,4 -15.833,7 -15.918,2 -16.000,8 -16.084,2 -16.166,7

Crédito de PIS/COFINS 20.380,2 570,4 607,0 635,5 643,8 648,7 653,6 657,6 661,6 665,9 671,5 677,4 683,7

Outorga e Taxa de Regulação -20.434,4 -593,1 -617,2 -641,5 -647,0 -650,7 -654,4 -658,0 -661,6 -665,1 -668,6 -672,1 -675,5

Depreciação e Amortização -91.972,4 -2.556,9 -2.805,4 -2.967,6 -2.998,0 -3.027,7 -3.059,0 -3.079,2 -3.100,5 -3.126,2 -3.165,6 -3.207,9 -3.254,4

Lucro operacional 374.884,9 11.180,9 11.726,6 12.362,6 12.254,3 12.311,4 12.368,2 12.433,2 12.495,3 12.552,9 12.599,0 12.640,6 12.676,0

Perdas no Recebimento de Crédito -63.282,8 -1.363,5 -1.418,5 -1.474,8 -1.504,4 -1.510,5 -1.519,3 -1.527,7 -1.536,0 -1.544,3 -1.552,4 -1.560,5 -1.568,5

Lucro antes de IRPJ/CSSL 311.602,0 9.817,4 10.308,2 10.887,7 10.749,8 10.800,9 10.848,9 10.905,5 10.959,3 11.008,6 11.046,6 11.080,1 11.107,5

IRPJ/CSSL -105.152,7 -3.313,9 -3.480,8 -3.677,8 -3.630,9 -3.648,3 -3.664,6 -3.683,9 -3.702,1 -3.718,9 -3.731,8 -3.743,2 -3.752,6

Lucro líquido 206.449,3 6.503,5 6.827,4 7.209,9 7.118,9 7.152,6 7.184,3 7.221,6 7.257,1 7.289,7 7.314,7 7.336,8 7.355,0
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DRE

R$ mil Total Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Ano 31 Ano 32 Ano 33 Ano 34 Ano 35

Receita Bruta de Água 625.127,9 18.648,7 18.740,4 18.830,9 18.920,2 19.008,4 19.095,4 19.182,4 19.267,1 19.351,8 19.434,2 19.516,5

Receita Bruta de Esgoto 428.273,4 15.851,5 15.929,3 16.007,0 16.082,4 16.157,8 16.232,1 16.305,2 16.377,1 16.449,0 16.519,8 16.589,4

Receita Bruta de Serviços 31.602,0 1.035,0 1.040,1 1.045,1 1.050,1 1.055,0 1.059,8 1.064,6 1.069,3 1.074,0 1.078,6 1.083,2

Receita operacional bruta 1.085.003,3 35.535,3 35.709,7 35.883,0 36.052,7 36.221,2 36.387,3 36.552,2 36.713,5 36.874,8 37.032,6 37.189,1

PIS/COFINS -100.362,8 -3.287,0 -3.303,2 -3.319,2 -3.334,9 -3.350,5 -3.365,8 -3.381,1 -3.396,0 -3.410,9 -3.425,5 -3.440,0

Receita operacional líquida 984.640,5 32.248,3 32.406,6 32.563,8 32.717,8 32.870,7 33.021,5 33.171,1 33.317,5 33.463,9 33.607,1 33.749,1

Custos -609.755,6 -19.540,9 -19.657,0 -19.770,7 -19.888,3 -20.037,1 -20.196,6 -20.381,7 -20.581,8 -20.754,7 -20.976,8 -21.401,0

Custos e Despesas Operacionais -517.729,0 -16.247,2 -16.327,1 -16.405,7 -16.484,2 -16.561,7 -16.637,6 -16.712,4 -16.787,2 -16.860,8 -16.934,0 -17.004,9

Crédito de PIS/COFINS 20.380,2 690,3 695,7 701,0 706,7 715,7 725,8 738,7 753,1 764,9 781,6 813,1

Outorga e Taxa de Regulação -20.434,4 -678,8 -682,2 -685,5 -688,7 -691,9 -695,1 -698,3 -701,4 -704,4 -707,5 -769,7

Depreciação e Amortização -91.972,4 -3.305,2 -3.343,4 -3.380,5 -3.422,1 -3.499,2 -3.589,7 -3.709,7 -3.846,3 -3.954,3 -4.116,9 -4.439,6

Lucro operacional 374.884,9 12.707,3 12.749,6 12.793,2 12.829,5 12.833,6 12.824,8 12.789,5 12.735,7 12.709,2 12.630,3 12.348,1

Perdas no Recebimento de Crédito -63.282,8 -1.576,3 -1.584,1 -1.591,8 -1.599,4 -1.606,9 -1.614,4 -1.621,7 -1.629,0 -1.636,1 -1.643,2 -2.476,9

Lucro antes de IRPJ/CSSL 311.602,0 11.131,0 11.165,5 11.201,4 11.230,1 11.226,7 11.210,5 11.167,7 11.106,8 11.073,1 10.987,1 9.871,2

IRPJ/CSSL -105.152,7 -3.760,5 -3.772,3 -3.784,5 -3.794,2 -3.793,1 -3.787,6 -3.773,0 -3.752,3 -3.740,9 -3.711,6 -3.332,2

Lucro líquido 206.449,3 7.370,4 7.393,2 7.416,9 7.435,9 7.433,6 7.422,9 7.394,7 7.354,5 7.332,2 7.275,5 6.539,0
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Fluxo de caixa

R$ mil Total Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12

1. Geração de caixa operacional 298.421,7 -4.357,9 116,6 2.870,9 4.239,2 4.777,4 4.995,1 5.592,0 6.160,9 6.767,3 7.419,7 8.046,2 8.524,7

Arrecadação Total 1.021.720,5 7.694,1 12.615,8 16.171,3 18.576,6 19.766,6 21.048,8 22.357,5 23.574,4 24.827,4 26.100,8 27.395,5 28.561,9

Arrecadação Tarifas e Serviços 1.021.720,5 7.694,1 12.615,8 16.171,3 18.576,6 19.766,6 21.048,8 22.357,5 23.574,4 24.827,4 26.100,8 27.395,5 28.561,9

Impostos PIS/COFINS -79.982,6 -1.069,8 -1.265,7 -1.395,0 -1.545,6 -1.639,9 -1.722,2 -1.813,3 -1.901,1 -1.991,0 -2.072,5 -2.142,3 -2.222,7

Impostos IRPJ/CSSL -105.152,7 0,0 0,0 -317,3 -867,8 -1.123,5 -1.801,6 -2.111,8 -2.360,2 -2.600,1 -2.818,3 -2.982,5 -3.154,3

Outorga e Taxa de Regulação -20.434,4 -141,1 -244,1 -317,5 -367,5 -393,3 -418,8 -445,0 -469,5 -494,5 -519,9 -545,8 -569,3

Custos e Despesas Operacionais -517.729,0 -10.841,1 -10.989,4 -11.270,6 -11.556,5 -11.832,5 -12.111,1 -12.395,4 -12.682,8 -12.974,6 -13.270,3 -13.678,6 -14.090,9

2. Recursos líquidos utilizados nos investimentos -91.972,4 -8.867,3 -7.968,9 -8.098,1 -5.043,6 -3.377,1 -5.511,0 -2.845,9 -4.058,8 -3.516,0 -5.983,3 -7.908,3 -5.068,7

Investimentos -91.972,4 -8.867,3 -7.968,9 -8.098,1 -5.043,6 -3.377,1 -5.511,0 -2.845,9 -4.058,8 -3.516,0 -5.983,3 -7.908,3 -5.068,7

(=) Fluxo de caixa total (1 + 2) 206.449,3 -13.225,2 -7.852,3 -5.227,2 -804,4 1.400,2 -515,9 2.746,1 2.102,1 3.251,3 1.436,5 137,9 3.456,0

TIR 11,82% a.a.
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Fluxo de caixa

R$ mil Total Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24

1. Geração de caixa operacional 298.421,7 9.055,3 9.628,3 10.175,5 10.113,1 10.178,6 10.241,9 10.299,8 10.356,4 10.414,7 10.478,7 10.543,1 10.607,5

Arrecadação Total 1.021.720,5 29.757,0 30.961,4 32.175,2 32.368,4 32.551,5 32.734,3 32.914,7 33.092,9 33.268,7 33.443,4 33.617,1 33.787,2

Arrecadação Tarifas e Serviços 1.021.720,5 29.757,0 30.961,4 32.175,2 32.368,4 32.551,5 32.734,3 32.914,7 33.092,9 33.268,7 33.443,4 33.617,1 33.787,2

Impostos PIS/COFINS -79.982,6 -2.301,1 -2.381,1 -2.469,9 -2.488,0 -2.501,0 -2.513,7 -2.527,3 -2.540,6 -2.553,2 -2.564,5 -2.575,5 -2.585,7

Impostos IRPJ/CSSL -105.152,7 -3.301,8 -3.466,9 -3.661,4 -3.634,9 -3.646,9 -3.663,3 -3.682,3 -3.700,6 -3.717,5 -3.730,8 -3.742,3 -3.751,8

Outorga e Taxa de Regulação -20.434,4 -593,1 -617,2 -641,5 -647,0 -650,7 -654,4 -658,0 -661,6 -665,1 -668,6 -672,1 -675,5

Custos e Despesas Operacionais -517.729,0 -14.505,6 -14.868,0 -15.226,9 -15.485,4 -15.574,4 -15.661,0 -15.747,4 -15.833,7 -15.918,2 -16.000,8 -16.084,2 -16.166,7

2. Recursos líquidos utilizados nos investimentos -91.972,4 -5.579,4 -5.466,7 -3.405,6 -608,4 -563,8 -563,3 -344,5 -340,3 -385,9 -550,6 -551,0 -557,1

Investimentos -91.972,4 -5.579,4 -5.466,7 -3.405,6 -608,4 -563,8 -563,3 -344,5 -340,3 -385,9 -550,6 -551,0 -557,1

(=) Fluxo de caixa total (1 + 2) 206.449,3 3.475,9 4.161,6 6.769,9 9.504,7 9.614,8 9.678,5 9.955,3 10.016,2 10.028,8 9.928,1 9.992,1 10.050,5
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Fluxo de caixa

R$ mil Total Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Ano 31 Ano 32 Ano 33 Ano 34 Ano 35

1. Geração de caixa operacional 298.421,7 10.673,8 10.735,1 10.795,9 10.856,3 10.930,2 11.009,8 11.100,8 11.196,7 11.283,3 11.387,7 11.207,1

Arrecadação Total 1.021.720,5 33.955,1 34.121,8 34.287,4 34.449,6 34.610,5 34.769,2 34.926,9 35.081,0 35.235,2 35.386,0 35.535,5

Arrecadação Tarifas e Serviços 1.021.720,5 33.955,1 34.121,8 34.287,4 34.449,6 34.610,5 34.769,2 34.926,9 35.081,0 35.235,2 35.386,0 35.535,5

Impostos PIS/COFINS -79.982,6 -2.595,4 -2.606,1 -2.616,8 -2.626,9 -2.633,5 -2.638,7 -2.641,1 -2.641,6 -2.644,8 -2.642,7 -2.912,3

Impostos IRPJ/CSSL -105.152,7 -3.759,9 -3.771,3 -3.783,5 -3.793,4 -3.793,2 -3.788,0 -3.774,2 -3.754,0 -3.741,8 -3.714,1 -3.641,5

Outorga e Taxa de Regulação -20.434,4 -678,8 -682,2 -685,5 -688,7 -691,9 -695,1 -698,3 -701,4 -704,4 -707,5 -769,7

Custos e Despesas Operacionais -517.729,0 -16.247,2 -16.327,1 -16.405,7 -16.484,2 -16.561,7 -16.637,6 -16.712,4 -16.787,2 -16.860,8 -16.934,0 -17.004,9

2. Recursos líquidos utilizados nos investimentos -91.972,4 -559,2 -382,4 -333,4 -332,6 -540,1 -543,1 -599,8 -546,4 -324,1 -325,1 -322,7

Investimentos -91.972,4 -559,2 -382,4 -333,4 -332,6 -540,1 -543,1 -599,8 -546,4 -324,1 -325,1 -322,7

(=) Fluxo de caixa total (1 + 2) 206.449,3 10.114,6 10.352,8 10.462,5 10.523,7 10.390,1 10.466,7 10.501,0 10.650,3 10.959,2 11.062,6 10.884,4


