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O presente documento consiste no Produto 2 - Relatório de Diagnóstico 

Situacional – RDS do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB de Limoeiro do 

Norte, elaborado no âmbito do contrato firmado entre a Frota Fortes Engenharia Ltda. 

(RMS Engenharia) e a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte – CE, com base no 

convênio consolidado com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, órgão federal 

ligado ao Ministério da Saúde. A relação completa dos produtos que compõem o PMSB 

de Limoeiro do Norte é apresentada a seguir:  

 

Produto 1 - Relatório de Sistema de Indicadores - RSI; 

Produto 2 - Relatório de Diagnóstico Situacional - RDS; 

Produto 3 - Relatório de Cenários Prospectivos e Concepção de Alternativas - RCPCA; 

Produto 4 - Relatório de Compatibilização de Planos Setoriais - RCPS; 

Produto 5 - Relatório de Objetivos e Metas - ROM; 

Produto 6 - Relatório de Compatibilização de Planejamento - RCP; 

Produto 7 - Relatório de Programas, Projetos e Ações - RPPA; 

Produto 8 - Relatório de Ações Emergenciais e Contingenciais – RAEC; 

Produto 9 - Relatório de Mecanismos e Procedimentos para a Avaliação 

Sistemática da Eficiência e Eficácia das Ações Programadas – RASP. 

 

Relatórios Mensais: 

Relatório de Mecanismos de Participação da Sociedade – RMPS 

Relatório Mensal de Andamento da Elaboração do PMSB – RMA 
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1. INTRODUÇÃO AO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DE LIMOEIRO 

DO NORTE – CE 

 

Aprovada em janeiro de 2007, a Lei Federal nº 11.445/07 estabelece diretrizes 

nacionais para o setor de saneamento no Brasil. Nesta Lei, o conceito de saneamento 

básico (ou ambiental) foi ampliado para abranger não apenas o abastecimento de água 

potável e o esgotamento sanitário, mas também, a limpeza urbana e o manejo de 

resíduos sólidos e o manejo e a drenagem de águas pluviais urbanas. Com o advento da 

aprovação da Lei 11.445/07, o setor de saneamento passou a ter um marco legal e contar 

com novas perspectivas de investimento por parte do Governo Federal, baseado em 

princípios da eficiência e sustentabilidade econômica, controle social, segurança, 

qualidade e regularidade, buscando fundamentalmente a universalização dos serviços, 

de modo a desenvolver nos municípios o Plano Municipal de Saneamento Básico - 

PMSB.  
 

Segundo dados constantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, a abrangência dos serviços de saneamento básico no país ainda é caracterizada 

por desigualdades regionais, sendo a Região Norte seguida da Região Nordeste as que 

apresentam níveis mais baixos de atendimento. Em conseqüência disso, os municípios 

localizados nestas regiões são marcados por elevados índices de doenças relacionadas à 

inexistência ou ineficiência de serviços de saneamento básico.   
 

Visando minimizar tais problemas sanitários, o Governo Federal, por meio da 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, em parceria com a Prefeitura Municipal de 

Limoeiro do Norte, estabeleceram Convênio de Cooperação Técnica para a elaboração 

do PMSB, como forma de fortalecer o mecanismo do planejamento das ações de 

saneamento com a participação popular atendendo aos princípios da política nacional de 

saneamento básico (Lei nº 11.445/07), objetivando melhorar a salubridade ambiental, 

proteger o meio ambiente e promover a saúde pública, com vistas no desenvolvimento 

sustentável do Município.  
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Sendo assim, a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte, consciente da grave 

problemática que envolve as questões referentes ao processo de desenvolvimento 

urbano das últimas décadas, tendo como conseqüência problemas ambientais e sociais 

decorrentes, dentre outros, da insuficiência de serviços de saneamento básico, vem 

centralizando esforços com o propósito de realizar ações integradas referentes ao setor 

em pauta, focalizando os diversos problemas resultantes das condições de saneamento 

existentes no município.  
 

O gerenciamento integrado revela-se com a atuação de subsistemas específicos, 

através de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento, segundo a 

visão de que todas as ações e operações envolvidas encontram-se interligadas, 

comprometidas entre si e necessitam da participação efetiva da comunidade no 

processo, atuando como agente transformador no contexto do saneamento básico. 

Dentro dessa premissa, está sendo elaborado o Plano Municipal de Saneamento Básico 

de Limoeiro do Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CONTEXTO DA REGULAÇÃO 
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A insuficiência de recursos do Estado para todos os investimentos necessários e 

o mau gerenciamento, conduziu ao processo de transferência para o setor privado da 

execução de ampla gama de serviços públicos. O fato de determinados serviços públicos 

serem prestados por empresas privadas concessionárias não modifica a sua natureza 

pública: o Estado conserva responsabilidades e deveres em relação à sua prestação 

adequada. Por isso, a privatização trouxe drástica transformação no papel do Estado: ao 

invés de protagonista na execução dos serviços, suas funções passam a ser as de 

planejamento, regulação e fiscalização. É nesse contexto histórico que surgem, como 

personagens fundamentais, as agências reguladoras. 

 

Após essas privatizações ocorreu a necessidade da criação de novos órgãos para 

regular a prestação dos serviços. A Lei de Concessões N° 8.987 de 1995, prevê a 

criação de autarquias reguladoras, com objetivo de criar condições favoráveis para o 

processo dos serviços públicos e proteger o consumidor desses serviços. A função das 

agências reguladoras é regular o funcionamento de determinados setores da economia 

ou serviços públicos concedidos pelo Estado. Estes novos órgãos devem ter autonomia 

federal, estadual ou municipal, dependendo do meio de sua criação, correspondendo às 

agências reguladoras. 

 

No âmbito federal a Lei N° 9.246 de 26 de dezembro de 1996, regulamentada 

pelo Decreto N° 2.335, de 06.10.97, constituiu a primeira autarquia sob regime especial 

instituída pelo governo federal, a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e 

posteriormente a Lei Geral de telecomunicações N° 9.472 criou também, na qualidade 

de órgão regulador do setor de telecomunicações, a Agência Nacional de 

Telecomunicações – ANATEL, cuja regulamentação foi aprovada pelo Decreto N° 

2.338, de 7.10.97. A Agência Nacional do Petróleo – ANP integrante da Administração 

Pública Federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energias, que tem por finalidade 

promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas 

integrantes da indústria do petróleo. 
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No âmbito estadual está sendo constituída uma série de agências estaduais 

multisetoriais ou unisetoriais. A primeira agência estadual criada foi a Agência Estadual 

de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul - AGERGS, uma 

autarquia com autonomia financeira, funcional e administrativa criada em 09 de janeiro 

de 1997, pela Lei N° 10.931. Atua nas áreas de saneamento; energia elétrica; rodovias; 

telecomunicações; portos e hidrovias; irrigação; transportes intermunicipais de 

passageiros; estações rodoviárias; aeroportos; distribuição de gás canalizado; e, 

inspeção de segurança veicular. 

 

A Lei estadual N° 2.686, de 13.02.97, posteriormente alterada pela Lei N°2.752, 

de 02.07.97, criou a Agência Reguladora de Serviços Públicos concedidos do Estado do 

Rio de Janeiro - ASEP-RJ. Logo em seguida veio o Ceará, com a criação da Agência 

Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Ceará - ARCE, através da Lei estadual 

n° 12.786 de 30 de dezembro de 1997, assumindo a regulação nos setores de energia 

elétrica, gás canalizado, transportes e saneamento (água e esgoto). 

 

No âmbito municipal, poucas agências foram criadas em um universo de mais de 

5.500 municípios, como exemplo as de Cachoeira do Itapemirim no Espírito Santos, de 

Joinvile em Santa Catarina e de Campo Grande no Mato Grosso do Sul e de Fortaleza 

no Ceará. 

 

A Agência Reguladora de Fortaleza - ARFOR, criada pela Lei Municipal nº. 

8.869 de 19 de julho de 2004, sendo assim uma autarquia municipal que possui vínculo 

com a Procuradoria Geral do Município de Fortaleza - PGM. Atua no setor de 

saneamento, de transporte e dos resíduos sólidos domiciliares. 
 

Com o aumento do número de agências criadas foi necessária a criação de um 

órgão para nortear e auxiliar as demais, então surgiu em 08 de abril de 1999, a 

Associação Brasileira de Agências de Regulação - ABAR. 

 

A associação é uma entidade de direito privado, sob a forma de associação civil, 

sem fins lucrativos e apartidária, cujos associados são as Agências de Regulação 
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existentes no país, a nível federal, estadual e municipal. No momento conta com 31 

agências associadas, sendo 07 municipais, 21 estaduais e 06 federais. E tem como 

principal objetivo integrar seus associados e os poderes públicos, viabilizando a 

regulação no país.  

 

A regulação dos Serviços de Saneamento visa promover as melhorias sociais 

para a população realizando as devidas intervenções nesse serviço básico. Essas 

intervenções devem ser feitas de maneira que o serviço prestado obedeça a um padrão 

de qualidade buscando sempre o bem-estar social, como o resgate da cidadania e o 

fortalecimento estatal e controle social. Ressaltando que com a Lei n° 11.455/2007, o 

marco legal do saneamento, o setor passou a englobar além de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos, a limpeza urbana, o manejo e a 

drenagem das águas pluviais urbanas. 

 

As Agências devem exercer um papel apolítico, e seus mandatos são estáveis e 

não coincidem com os dos executivos, ou seja: dois anos do final de um governo e dois 

anos no início do próximo governo. Com a estabilidade, os dirigentes das Agências 

podem aplicar políticas de Estado (longo prazo) e cuidar do interesse do usuário, da 

empresa prestadora dos serviços públicos e do ente público, equilibrando essas três 

forças. 

 

O órgão regulador deve adotar algumas premissas importantes para exercer 

eficazmente ás funções reguladora e fiscalizadora do Estado, tais como: 
 

1. Possuir autonomia técnica, administrativa e financeira, a fim de 

impossibilitar as interferências político-partidárias, entraves 

burocráticos e à falta de recursos orçamentários, respectivamente; 

2. Capacidade para expedir normas operacionais e de serviço de 

forma acompanhar evolução tecnológica do setor e as 

necessidades, sempre maiores da população; 
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3. Capacidade de aplicar sansões, visando à adequação dos serviços 

oferecidos; 

4. Envolver a participação dos usuários no controle e fiscalização dos 

serviços oferecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MODALIDADE DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 

 

Para assegurar a autonomia, a agência reguladora é instituída como autarquia, 

definida como serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio 

e receita própria para executar atividades típicas da Administração Pública, que 

requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira 

descentralizada. 
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As agências reguladoras atuam tanto na fiscalização direta do serviço prestado, 

quanto no controle tarifário. Levando em conta as atribuições, as agências assumem 

totalmente o papel de mediadoras entre as concessionárias responsáveis pelos serviços e 

os usuários. 
 

3.1. Agências Nacionais  
 

O surgimento das agências nacionais se deu no âmbito unisetorial, pois para um 

território nacional tão extenso é complicado para uma agência ser responsável por mais 

de um tipo de serviço prestado. Portanto, ter uma agência atuando nacionalmente a fim 

de regular, fiscalizar a produção e a tarifação dos serviços facilitaria a homogeneização 

dos serviços. 
 

A razão principal desta escolha de modelo é de que a Constituição Federal, em 

seu art. 21, diz que: 

“Art. 21 - Compete à União: 

... 

XII - explorar, diretamente, ou mediante autorização, concessão ou 

permissão: 

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento 

energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se 

situam os potenciais hidroenergéticos; 

d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos 

brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de 

Estado ou Território; 

e) os serviços de transportes rodoviários interestadual e internacional de 

passageiros; 

... 

XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades 

públicas, especialmente as secas e as inundações; 
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XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e 

definir critérios de outorga de direitos de seu uso; 

XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 

habitação, saneamento básico e transportes urbanos; 

XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de 

viação; 

... 

XXV - estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade 

de garimpagem, em forma associativa.” 
 

De igual forma, a Constituição atribui à União competência privativa para 

legislar sobre o assunto, porém, prevê que lei complementar pode autorizar os Estados a 

legislar sobre questões específicas relacionadas à matéria, conforme disciplinado no art. 

22 e parágrafo único, que assim determina: 
 

“ Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre: 

... 

IV - água, energia, informática, telecomunicações e radiofusão; 

... 

X - regime de portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e 

aeroespacial; 

XI - transito e transporte; 

XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia; 

... 

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a 

legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste 

artigo.” 
 

A exemplo pode-se citar a Agência Nacional de Águas – ANA, criada pela Lei 

nº 9.984, de 17 de julho de 2000. Tendo finalidade de implementar em sua esfera de 

atribuições, a Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433, de 8 
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de janeiro de 1997, conhecida também como "Lei das Águas" – instrumento legal 

inspirado no modelo francês que permite a gestão participativa e descentralizada dos 

recursos hídricos. 
 

A Agência é uma autarquia sob regime especial, com autonomia administrativa e 

financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, conduzida por uma Diretoria 

Colegiada. E sua missão é implementar e coordenar a gestão compartilhada e integrada  

dos recursos hídricos e regular o acesso à água, promovendo o seu uso sustentável em 

benefício da atual e das futuras gerações. 
 

A estrutura organizacional da ANA pode ser visualizada através do organograma 

apresentado a seguir (Figura 3.1), onde é constituída por uma Diretoria Colegiada, uma 

Secretaria-Geral (SGE), uma Procuradoria-Geral (PGE), uma Chefia de Gabinete 

(GAB), uma Auditoria Interna (AUD), uma Coordenação Geral das Assessorias (CGA) 

e oito Superintendências. 
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Fonte: http://www.ana.gov.br 
Figura 3.1- Estrutura organizacional da Agência Nacional de Águas – ANA 

  

Ao mesmo tempo que criava as Agências Reguladoras, o Governo Federal 

chegou a conclusão da necessidade da delegação ou descentralização do processo 

regulatório, visto que: 
 

• cada Estado possui características bastante diferenciadas; 

• a regulação econômica poderia ser um instrumento de política industrial 

para os Estados; 

• o Brasil é um país continental com grandes diferenças regionais e mesmo 

estaduais, portanto uma regulação eficiente vai exigir dos técnicos 

conhecimentos específicos de cada Estado da federação.  
 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Agências Estaduais  
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A área de abrangência das agências estaduais, em geral, é multisetorial, variando 

de acordo com o foco de sua criação, não seguindo assim uma regra geral sobre os 

setores obrigatoriamente normatizados, e os acordos, para atuação, dependem dos 

demais órgãos do governo, como secretarias, concessionárias, etc. As agências estaduais 

têm, muitas vezes, convênios com as agências nacionais, tornando-se um link entre a 

agência nacional e a concessionária e/ou o usuário. 
 

A exemplo, pode-se citar, a Agencia Reguladora de Serviços Públicos 

Delegados do Estado do Ceará – ARCE, que atua no setor de saneamento no Ceará, 

desde setembro de 2001, através de fiscalizações na empresa concessionária de água e 

esgoto, a CAGECE, sendo regulamentada pelo Convênio SEINFRA 20/2001.  
 

A agência tem experiência no setor obtida através das fiscalizações na empresa 

concessionária de água e esgoto, a CAGECE. Sua ação reguladora se aplica aos 

sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário operados pela 

concessionária em 148 municípios do Ceará, além da elaboração de instrumentos 

normativos e atendimento a reclamações de usuários pela Ouvidoria da Agência. 
 

A Coordenadoria de Saneamento Básico - CSB, é o departamento da ARCE 

responsável pela realização destas ações de fiscalizações, além da prestação de contas 

dos gastos efetuados e dos resultados alcançados semestralmente para a SEINFRA, 

através de um relatório detalhado, produzido com ajuda da Coordenadoria Econômico-

Tarifária - CET e da Ouvidoria da Agência. A estrutura organizacional da ARCE pode 

ser visualizada através do organograma apresentado a seguir (Figura 3.2). 
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Fonte: Agencia Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (2008) 
 

Figura 3.2 - Estrutura organizacional a Agencia Reguladora de Serviços Públicos 
Delegados do Estado do Ceará – ARCE 

 

A regulação se dá através de ações de fiscalizações diretas e indiretas, onde as 

diretas que são auditorias nos sistemas da concessionária, coletam dados para a análise 

da qualificação da prestação de serviços da concessionária. 
 

A ação de fiscalização direta busca assegurar a qualidade, o controle de perdas e 

a continuidade no abastecimento de água potável por parte da concessionária, tal como a 

coleta e o tratamento do esgoto, o atendimento comercial prestado, e a questão tarifária, 

tentando atingir as metas da concessão. 
 

A aplicação de penalidades depende de contrato selado entre a Agência e a 

prefeitura(s) que permita uma atuação mais efetiva, podendo inclusive exercer 

capacidade punitiva, uma vez que nos demais casos regulados pelo convênio SEINFRA 

20/2001, não há essa disponibilidade sendo apenas emitido um documento destinado à 

SEINFRA para tomar decisões cabíveis.  
 



                                  
 

_____________________________________________________________________________________ 
RMS Engenharia - 14 - 
Frota Fortes Engenharia Ltda 
Av. Santos Dumont, 1789 – SL 515 
Aldeota – Fortaleza/CE  
PABX: (85) 3224 2715 

 
 

 

3.3. Agências Municipais 
 

Os Municípios também adotaram o modelo setorial por serem pequenos, as 

Agências atuam exclusivamente na área de saneamento, cuja regulação é competência 

municipal. Atualmente existem poucas agências reguladoras municipais, como a 

Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Saneamento de Cachoeiro do 

Itapemirim – AGERSA; Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do 

Município do Natal – ARSBAN e a Agência Reguladora de Fortaleza – ARFOR. 
 

A exemplo, a Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do 

Município do Natal – ARSBAN, foi criada por intermédio da Lei Municipal N° 

5.346/2001 de 28 de Dezembro de 2001, e é uma autarquia da Prefeitura Municipal do 

Natal sob regime especial, que visa regular a prestação dos serviços públicos de 

saneamento básico. Compete à ARSBAN, a execução de atividades regulatórias de 

controle, normatização e a fiscalização das concessionárias dos serviços de saneamento 

básico, bem como a aplicação de sanções, nos termos dos contratos ou convênios e da 

legislação pertinente. A ARSBAN está vinculada ao Conselho Municipal de 

Saneamento – COMSAB, formado por representantes da sociedade organizada, 

incluindo órgãos e entidades de classe, representantes de associações de moradores, 

conselhos municipais e órgãos da Prefeitura. A estrutura organizacional da ARSBAN 

pode ser visualizada através do organograma apresentado a seguir (Figura 3.3). 
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Fonte: Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Município do Natal (2008) 
 

Figura 3.3 - Estrutura organizacional a Agência Reguladora de Serviços de 
Saneamento Básico do Município do Natal – ARSBAN 
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O Município de Limoeiro do Norte, como a maioria dos municípios brasileiros, 

não possui capacidade financeira e não dispõe de recursos técnicos suficientes, 

incluindo pessoal especializado, para a regulação plena. Sendo assim, o Grupo 

Executivo do PMSB analisando a essa realidade chegou à conclusão que o Município de 

Limoeiro do Norte implementará um novo modelo de regulação, Ente de Regulação 

Intermunicipal (ERIMUN).  
 

O Município de Limoeiro do Norte tem competência de instituir essa estrutura de 

regulação juntamente com outros municípios listados no Protocolo de Intenções 

(Anexo). Tais municípios possuem interesses comuns na regulação de seus serviços de 

saneamento. O Ente de Regulação Intermunicipal (ERIMUN) é uma gestão de 

regulação associada vinculado ao Consórcio Público de Saneamento Básico. 
 

A constituição jurídica do Consórcio sob a nova legislação da Lei de Consórcios 

Públicos (Lei Federal nº 11.107), promulgada no dia seis de abril de 2005, e da Lei de 

Saneamento (Lei nº 11.445), de cinco de janeiro de 2007 cumpriu a totalidade das 

etapas previstas na Lei de Consórcios Públicos, que estabelece a cooperação entre entes 

federativos que, de forma voluntária, contratam obrigações entre si, para atuar de forma 

conjunta na realização dos objetivos de interesse comum. 
 

A criação do Consórcio institucionaliza a cooperação entre os municípios, com o 

objetivo de compartilhar o poder decisório e, também, para que os serviços municipais 

obtenham as economias de escala necessárias à sua sustentabilidade, com maior 

qualidade no serviço prestado. O Consórcio apresenta uma estrutura organizacional com 

dois níveis de atuação: um decisório participativo e outro executivo profissional. A 

instância máxima no nível decisório é a Assembléia Geral, órgão colegiado composto 

pelos chefes do Poder Executivo dos Municípios consorciados. 
 

 

4. DEFINIÇÃO DO INSTRUMENTO REGULATÓRIO 
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Esse arranjo institucional e organizacional de Consórcios Públicos foi a partida 

para a implantação na região sul do Estado do Piauí, do Consórcio Regional de 

Saneamento Sul do Piauí – Coresa, sendo esta a pioneira, com amplo apoio da 

Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, no âmbito da prestação de serviços públicos 

de saneamento. Entretanto, não ainda no âmbito da regulação. 
 

O papel regulatório do setor de saneamento de Limoeiro do Norte e dos 

municípios consorciados pode ser instituído por uma autarquia intermunicipal para 

apoio a prestação de serviços com ente de regulação intermunicipal vinculado ao 

consórcio para cumprimento de obrigação legal. 
 

O Ente de Regulação Intermunicipal (ERIMUN) terá atuação na elaboração dos 

instrumentos regulatórios com base no PMSB (planejamento do poder concedente), no 

desenvolvimento das ações de fiscalização e na aplicação de sanções e penalidades. 
 

A estruturação organizacional idealizada pelo Conselho Executivo do PMSB do 

ERIMUN é visualizada na Figura 3.4. Sendo dirigido e administrado pela Diretoria 

Executiva constituída por um órgão colegiado, formada por número impar, igual ou 

superior a três membros; os membros da diretoria deverão ser selecionados entre 

pessoas com antecedentes técnicos e profissionais na matéria, designados pelos 

representantes do Poder Executivo dos municípios consorciados; os membros da 

diretoria deverão ter dedicação exclusiva na sua função. Além destes, o ERIMUN 

deverá ter um órgão superior como um Conselho Deliberativo ou Consultivo, formado 

por representantes dos Poderes Executivo e Legislativo, de Associação de 

Consumidores, das empresas prestadoras de serviços públicos. Deverá ainda, contar 

com uma estrutura de coordenação que incorpore as seguintes funções/atividades: 
 

• Coordenadoria de Saneamento Básico – Regulação; 

• Coordenadoria de Administração e Finanças; 

• Coordenadoria de Saneamento Básico – Fiscalização; 

• Coordenadoria de Apoio Jurídico; 

• Coordenadoria de Economia e Tarifação. 
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Figura 4.1 - Estruturação organizacional do ERIMUN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. DEFINIÇÃO DAS FERRAMENTAS DE REGULAÇÃO A SEREM SEGUIDAS 

PELO ENTE DE REGULAÇÃO INTERMUNICIPAL 
 

Assessorias Diretoria Executiva Conselho Deliberativo Participativo 

Coordenadoria de 
Saneamento 
Básico - Regulação 

Coordenadoria de 
Administração e 
Finanças 

Coordenadoria de 
Saneamento 
Básico - 
Fiscalização 

Coordenadoria de 
Apoio Jurídico 

Coordenadoria de 
Economia e 
Tarifação 
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A idéia de universalização da prestação dos serviços faz necessário o 

acompanhamento paralelo destes, em um período estatal ou não estatal, buscando 

melhorar constantemente e/ou manter a qualidade da prestação dos serviços, 

consolidando a prática da eficiência e a concorrência qualitativa de mercado. 
 

A universalização é conquistada através do monitoramento de preços, 

considerando a efetiva inclusão social, ignorando barreiras físicas e sociais, e, ainda, 

buscando manter o nível do serviço, acompanhando o desenvolvimento das cidades e o 

surgimento de expansões que possam vir a ocorrer. 
 

Visando garantir a funcionalidade e maximizar o desempenho dos serviços, 

devem ser realizados levantamentos periódicos, por fiscalizações das estações de 

abastecimento de água e de tratamento de esgoto, para acompanhar a situação presente e 

para que se possa prever o crescimento e o desenvolvimento das redes. Essa fiscalização 

torna possível mensurar índices de desempenho, os quais analisados fomentam a 

implantação de possíveis melhorias. 
 

O acompanhamento contínuo da coleta de resíduos e a avaliação da real situação 

do seu destino e eficiência do tratamento empregado, tanto quanto a prevenção das 

enchentes e a inspeção dos bueiros e galerias das vias públicas são ferramentas para 

mapear o nível de serviço prestado, viabilizando a criação de um banco de dados para 

desenvolvimento de indicadores do serviço prestado. 
 

A coleta de informações e de dados sobre as condições operacionais dos 

sistemas, com uma descrição sucinta das unidades operacionais, da estrutura de 

funcionamento e da estrutura organizacional é uma maneira que possibilita avaliar e 

constatar ou não a funcionalidade do setor. 
 

Devido à extrema importância que o setor de saneamento básico representa para 

a saúde é necessário um controle para sanar as possíveis e as eventuais falhas dos 

sistemas, sendo indispensável um monitoramento constante, com o objetivo de supri-

las.  
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Esse controle pode ser feito através de auditorias nos sistemas com visita de 

pessoal especializado, nos índices levantados pelas próprias prestadoras do(s) serviço(s) 

analisando os respectivos valores e comparando-os à norma, no atendimento prestado ao 

usuário na área comercial e no cumprimento das resoluções da reguladora.  
 

As ações de controle podem ser do tipo preventivas e/ou corretivas, e devem 

englobar os três níveis de planejamento, o estratégico, o técnico e o operacional, como 

as ações de controle preventivas são passíveis de previsão, devem ser realizadas 

periodicamente, para evitar que problemas ocorram no sistema com a finalidade de 

impedir a disseminação de doenças, que podem vir a se tornar epidemias. 
 

5.1. Ações Preventivas:  
 

1) Educação ambiental: 
 

• Promover campanhas educativas de coleta seletiva, não desperdício da 

água, o re-uso, quando possível, da água; 

• Incentivar o uso de transporte coletivo; 

• Incentivar inspeções periódicas em veículos a fim de controlar a emissão 

de gases; 

• Promover programas de agentes ambientais através de subsídios e 

capacitação; 
 

2) Capacitação de pessoal:  
 

• Incentivar a capacitação técnica para os setores regulados; 
 

3) Inspeção dos sistemas de abastecimento: 
 

• Inspecionar as áreas de captação, observando a constante verificação da 

qualidade de água a montante para o tratamento apropriado; 

• Inspecionar as condições dos equipamentos realizando manutenção 

preventiva para evitar suspensões e interrupções inesperadas no sistema; 
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• Inspecionar a qualidade de água destinada ao uso comum, quanto ao 

controle e ao padrão de qualidade da água distribuída, estabelecido na 

Portaria 518/04 do Ministério da Saúde; 

• Inspecionar a continuidade do serviço para solucionar eventuais 

problemas pontuais; 

• Verificar o intervalo de pressão admitido para as tubulações, que 

conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT deve estar compreendida entre 10 mca (metros de coluna d’água) 

e 50 mca; 

• Inspecionar as condições de trabalho visando o bem-estar dos 

empregados e demais envolvidos; 

• Inspecionar a divulgação de resultados, informando a população 

claramente a situação da água consumida, da tarifação e de eventuais 

manutenções necessárias ao perfeito funcionamento da rede; 

• Inspecionar o atendimento comercial destinado aos usuários, verificando 

a qualidade do atendimento quanto aos procedimentos e rotinas de 

registro das solicitações e serviços, a relação atendente/usuário; os 

cumprimentos de prazos; os índices e indicadores de desempenho; os 

normativos da concessionária, quanto ao faturamento, arrecadação e 

cobrança. 
 

4) Inspeção dos sistemas de tratamento de esgoto: 
 

• Inspecionar a eficiência do tratamento através da análise do seu efluente; 

• Inspecionar o afluente das estações de tratamento periodicamente quanto 

às exigências dos órgãos ambientais; 

• Inspecionar a qualidade final do efluente das estações de tratamento 

quanto às exigências dos órgãos ambientais; 

• Inspecionar a continuidade do serviço a fim de evitar o despejo de forma 

errada; 
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• Inspecionar as condições de trabalho visando o bem-estar dos 

empregados e demais envolvidos; 

• Inspecionar a divulgação de resultados, com transparência, aos usuários 

e, principalmente, usuários dos mananciais próximos; 
 

5) Inspeção da coleta e do destino dos resíduos sólidos: 
 

• Incentivar a coleta seletiva de resíduos; 

• Promover a disponibilidade de destino correto para os resíduos de acordo 

com sua classificação;  

• Incentivar a participação popular promovendo orientações para a seleção 

dos resíduos; 

• Inspecionar a continuidade do serviço de modo a garantir a não 

disposição de lixo em mananciais e demais locais indevidos; 

• Inspecionar a real eficácia e eficiência no destino final; 

• Inspecionar a seletividade e segregação dos resíduos; 

• Incentivar a participação popular, orientando e buscando a opinião da 

população sobre possibilidades de redução de produção de lixo e destino 

deste. 
 

6) Inspeção do sistema de drenagem das águas pluviais urbanas: 
 

• Inspeção periódica das galerias do sistema, quando este existir; 

• Limpeza antecedente ao período chuvoso; 

• Limpeza periódica das sarjetas das vias; 

• Multa e desligamento de ligações clandestinas de esgoto nas galerias de 

águas pluviais; 

• Inspeção da disposição final das águas. 
 

As ações de controle corretivas, como o próprio nome já indica, são impossíveis 

de prever, pois são realizadas somente quando há alguma emergência, o que 

impossibilita pré-determinar sua periodicidade. 
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As ações de controle são indispensáveis ao funcionamento dos sistemas de 

quaisquer setores do saneamento básico. 
 

A análise crítica da prestação dos serviços e a implantação de um sistema de 

gestão para verificação de índices e indicadores fornecem subsídios para que os serviços 

permaneçam sendo fornecidos no padrão desejado, seja através do acompanhamento de 

desempenho e da qualidade dos serviços em todas as etapas do processo produtivo e sua 

comercialização, parametrização, quanto à qualidade e ao alcance de metas. 
 

Implantar programas e/ou projetos que, em paralelo ao funcionamento diário da 

prestação dos serviços, coletem os dados necessários, os quais são uma ferramenta que 

viabiliza o acompanhamento das falhas e, também, diagnosticar o bom ou o mau 

desempenho do sistema adotado.  
 

Os dados coletados, depois de serem trabalhados, são transformados em 

indicadores que dão precisão ao diagnóstico dos sistemas. As modalidades de 

indicadores que são sugeridas a seguir foram retiradas do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento – SNIS (2004) e Indicadores para o Gerenciamento dos 

Serviços de Limpeza Pública (2002). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Tipos de indicadores para o gerenciamento dos serviços: 
 

Econômicos – Financeiros e administrativos: 

o Índice de Produtividade: Economias Ativas por Pessoal Próprio: 
 

É o quociente entre a quantidade de economias ativas dos serviços que 

contribuíram para o faturamento no último mês do ano, e a quantidade de empregados, 

sejam funcionários do prestador de serviços, dirigentes ou outros, postos 
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permanentemente - e com ônus - à disposição do prestador de serviços, ao final do ano 

de referência. 

 Próprios Empregados de Total Quantidade
 Ativas] Economias de e[Quantidad

 

 

o Despesa Total com os Serviços por m³ Faturado: 
 

É o quociente entre o valor anual total do conjunto de despesas realizadas para a 

prestação dos serviços, inclui as Despesas de Exploração (DEX), as Despesas com Juros 

e Encargos do Serviço da Dívida (incluindo as despesas decorrentes de variações 

monetárias e cambiais), as Despesas com Depreciação, Amortização e Provisão para 

Devedores Duvidosos, as Despesas Fiscais ou Tributárias incidentes na DTS, além de 

Outras Despesas com os Serviços, e o somatório do volume anual dos serviços 

debitado ao total de economias (medidas e não medidas), para fins de faturamento. 
 

Faturado Total Volume

Serviços os com Totais Despesas
 

Expresso em: R$/m³ 
 

o Tarifa Média Praticada: 
 

É o quociente entre o somatório do valor faturado anual decorrente da 

prestação dos serviços, resultante exclusivamente da aplicação de tarifas, e o somatório 

do volume anual dos serviços debitado ao total de economias (medidas e não medidas), 

para fins de faturamento. 

Faturado Total Volume

Esgoto)  (Água Direta lOperaciona Receita +
 

Expresso em: R$/m³ 
 

o Tarifa Média de Água: 
 

É o quociente entre o valor faturado anual decorrente da prestação do serviço de 

abastecimento de água, resultante exclusivamente da aplicação de tarifas, excluídos os 

valores decorrentes da venda de água por atacado (bruta ou tratada) e o valor faturado 
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anual decorrente da prestação do serviço de abastecimento de água, resultante 

exclusivamente da aplicação de tarifas, excluídos os valores decorrentes da venda de 

água por atacado (bruta ou tratada), subtraídos o valor faturado anual decorrente da 

prestação do serviço de abastecimento de água, resultante exclusivamente da aplicação 

de tarifas, excluídos os valores decorrentes da venda de água por atacado (bruta ou 

tratada) e o volume anual de água potável, previamente tratada (em ETA ou por simples 

desinfecção), transferido para outros agentes distribuidores, deve ser computado nos 

Volumes de água consumido e faturado. 
 

Exportados Água de Volumes - Faturado Água de Volume

Água Direta lOperaciona Receita
 

Expresso em: R$/m³ 
 

o Tarifa Média de Esgoto: 
 

É o quociente entre o valor faturado anual decorrente da prestação do serviço de 

esgotamento sanitário, resultante exclusivamente da aplicação de tarifas e o volume 

anual de esgoto debitado ao total de economias, para fins de faturamento. 
 

Faturado Esgoto de Volume
Esgoto Direta lOperaciona Receita

 

Expresso em: R$/m³ 
 

o Incidência da Despesa de Pessoal e de Serviços de Terceiros nas Despesas 

Totais com os Serviços: 
 

É o somatório do valor anual das despesas realizadas com empregados 

(inclusive diretores, mandatários, etc.), correspondendo à soma de ordenados e salários, 

gratificações, encargos sociais, (exceto PIS/PASEP e COFINS), pagamento a inativos e 

demais benefícios concedidos, tais como auxílio-alimentação, vale-transporte, planos de 

saúde e previdência privada mais o valor anual das despesas realizadas com serviços 

executados por terceiros, não se incluem as despesas com energia elétrica e com aluguel 

de veículos, máquinas e equipamentos (estas últimas devem ser consideradas no item 
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Outras Despesas de Exploração). Dividido pelo valor anual total do conjunto de 

despesas realizadas para a prestação dos serviços, inclui as Despesas de Exploração 

(DEX), as Despesas com Juros e Encargos o Serviço da Dívida (incluindo as despesas 

decorrentes de variações monetárias e cambiais), as Despesas com Depreciação, 

Amortização e Provisão para Devedores Duvidosos, as Despesas Fiscais ou Tributárias 

incidentes na DTS, além de Outras Despesas com os Serviços. 
 

Serviços os com Totais Despesas

 Tereiros de Serviços com Despesas  Próprio Pessoal com Despesas +
 

Expresso em: percentual 
 

o Despesa Média Anual por Empregado: 
 

É o quociente entre o valor anual das despesas realizadas com empregados 

(inclusive diretores, mandatários, etc.), correspondendo à soma de ordenados e salários, 

gratificações, encargos sociais, (exceto PIS/PASEP e COFINS), pagamento a inativos e 

demais benefícios concedidos, tais como auxílio-alimentação, vale-transporte, planos de 

saúde e previdência privada e a quantidade de empregados, sejam funcionários do 

prestador de serviços, dirigentes ou outros, postos permanentemente - e com ônus - à 

disposição do prestador de serviços, ao final do ano de referência. 
 

Próprios Empregados de Total Quantidade

Próprio Pessoal com Despesas
 

Expresso em: R$/empregado 
 

o Indicador de Desempenho Financeiro: 
 

É o quociente entre o somatório do valor faturado anual decorrente da prestação 

dos serviços, resultante exclusivamente da aplicação de tarifas, e o valor anual total do 

conjunto de despesas realizadas para a prestação dos serviços, inclui as Despesas de 

Exploração (DEX), as Despesas com Juros e Encargos o Serviço da Dívida (incluindo 

as despesas decorrentes de variações monetárias e cambiais), as Despesas com 
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Depreciação, Amortização e Provisão para Devedores Duvidosos, as Despesas Fiscais 

ou Tributárias incidentes na DTS, além de Outras Despesas com os Serviços. 
 

Serviços os com Totais Despesas
Direta lOperaciona Receita

 

Expresso em: percentual 

 

o Quantidade Equivalente de Pessoal Total: 
 

Quantificado através do produto do valor anual das despesas realizadas com 

serviços executados por terceiros, não se incluem as despesas com energia elétrica e 

com aluguel de veículos, máquinas e equipamentos (estas últimas devem ser 

consideradas no item Outras Despesas de Exploração) pela quantidade de empregados, 

sejam funcionários do prestador de serviços, dirigentes ou outros, postos 

permanentemente - e com ônus - à disposição do prestador de serviços, ao final do ano 

de referência.), dividido pelo valor anual das despesas realizadas com empregados 

(inclusive diretores, mandatários, etc.), correspondendo à soma de ordenados e salários, 

gratificações, encargos sociais, (exceto PIS/PASEP e COFINS), pagamento a inativos e 

demais benefícios concedidos, tais como auxílio-alimentação, vale-transporte, planos de 

saúde e previdência privada. Sendo o resultado acrescido da quantidade de empregados, 

sejam funcionários do prestador de serviços, dirigentes ou outros, postos 

permanentemente - e com ônus - à disposição do prestador de serviços, ao final do ano 

de referência. 
 

Próprio Pessoal com Despesas

Próprios) Emp. de Total Qtde x Terceiros Serv.de com Explor. de (Desp.
Próprios Emp. de Total Qtde +

Expresso em: empregados 
 

o Índice de Produtividade: Economias Ativas por Pessoal Total (Equivalente): 
 

A quantidade de economias ativas que contribuíram para o faturamento no 

último mês do ano dividida pela Quantidade Equivalente de Pessoal Total. 
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Total Pessoal de eEquivalent Quantidade
Ativas Economias de Total Quantidade

 

Expresso em: economias/empreg. equivalente 
 

o Despesa da Exploração por m³ Faturado: 
 

É o quociente entre o valor anual das despesas realizadas para a exploração dos 

serviços, compreendendo Despesas com Pessoal, Produtos Químicos, Energia Elétrica, 

Serviços de Terceiros, Água Importada, Despesas Fiscais ou Tributárias incidentes na 

DEX, além de Outras Despesas de Exploração e o somatório do volume anual dos 

serviços debitado ao total de economias (medidas e não medidas), para fins de 

faturamento. 

Faturado Total Volume
Exploração de Despesas

 

Expresso em: R$/m³ 
 

o Despesa de Exploração por Economia: 
 

É o quociente entre o valor anual das despesas realizadas para a exploração dos 

serviços, compreendendo Despesas com Pessoal, Produtos Químicos, Energia Elétrica, 

Serviços de Terceiros, Água Importada, Despesas Fiscais ou Tributárias incidentes na 

DEX, além de Outras Despesas de Exploração e o somatório da quantidade de 

economias ativas que contribuíram para o faturamento no último mês do ano. 
 

Ativas Economias de Quantidade
Exploração de Despesas

 

Expresso em: (R$/ano)/economia 

 

o Índice de Evasão de Receitas: 
 

É a diferença entre o valor faturado anual decorrente das atividades-fim do 

prestador de serviços, resultado da soma da Receita Operacional Direta e da Receita 

Operacional Indireta e o valor anual efetivamente arrecadado das Receitas Operacionais 

(disponível em Caixa ou em Bancos-Conta Movimento). Sendo ainda, dividido pelo 
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valor faturado anual decorrente das atividades-fim do prestador de serviços, resultado da 

soma da Receita Operacional Direta e da Receita Operacional Indireta. 
 

Total lOperaciona Receita

Total oArrecadaçã -Total lOperaciona Receita
 

Expresso em: percentual 
 

o Margem da Despesa de Exploração: 
 

É o quociente entre o valor anual das despesas realizadas para a exploração dos 

serviços, compreendendo Despesas com Pessoal, Produtos Químicos, Energia Elétrica, 

Serviços de Terceiros, Água Importada, Despesas Fiscais ou Tributárias incidentes na 

DEX, além de Outras Despesas de Exploração e o somatório do valor faturado anual 

decorrente da prestação dos serviços, resultante exclusivamente da aplicação de tarifas. 

 

Direta lOperaciona Receita
Exploração de Despesas

 

Expresso em: percentual 

 

 

o Margem da Despesa com Pessoal Próprio: 
 

É o quociente entre o valor anual das despesas realizadas com empregados 

(inclusive diretores, mandatários, etc.), correspondendo à soma de ordenados e salários, 

gratificações, encargos sociais, (exceto PIS/PASEP e COFINS), pagamento a inativos e 

demais benefícios concedidos, tais como auxílio-alimentação, vale-transporte, planos de 

saúde e previdência privada e o somatório do valor faturado anual decorrente da 

prestação dos serviços, resultante exclusivamente da aplicação de tarifas. 
 

Direta lOperaciona Receita
Próprio Pessoal com Despesas

 

Expresso em: percentual 
 

o Margem da Despesa com Pessoal Próprio Total (Equivalente): 
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É quociente entre o somatório do valor anual das despesas realizadas com 

empregados (inclusive diretores, mandatários, etc.), correspondendo à soma de 

ordenados e salários, gratificações, encargos sociais, (exceto PIS/PASEP e COFINS), 

pagamento a inativos e demais benefícios concedidos, tais como auxílio-alimentação, 

vale-transporte, planos de saúde e previdência privada mais o valor anual das despesas 

realizadas com serviços executados por terceiros, não se incluem as despesas com 

energia elétrica e com aluguel de veículos, máquinas e equipamentos (estas últimas 

devem ser consideradas no item Outras Despesas de Exploração), e o somatório do 

valor faturado anual decorrente da prestação dos serviços, resultante exclusivamente da 

aplicação de tarifas. 
 

Direta lOperaciona Receita

Terceiros de Serviços com Despesas  Próprio Pessoal com Despesas +
 

Expresso em: percentual 
 

o Margem do Serviço da Dívida: 
 

É o quociente entre o somatório do valor anual correspondente à soma das 

despesas com juros e encargos do serviço da dívida mais as variações monetárias e 

cambiais pagas no ano mais o valor anual dos pagamentos das amortizações das dívidas 

decorrentes de financiamentos (obras, debêntures e captações de recursos no mercado), 

não inclui as despesas com juros e encargos, e o somatório do valor faturado anual 

decorrente da prestação dos serviços, resultante exclusivamente da aplicação de tarifas. 
 

Direta lOperaciona Receita

o)Amortizaçã  Encargos e (Juros Dívida da Serviço com Despesas +
 

Expresso em: percentual 
 

o Margem das Outras Despesas de Exploração: 
 

O somatório do valor anual das despesas realizadas com a aquisição de 

produtos químicos destinados aos sistemas, mais o valor anual das despesas realizadas 

com empregados (inclusive diretores, mandatários, etc.), correspondendo à soma de 
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ordenados e salários, gratificações, encargos sociais, (exceto PIS/PASEP e COFINS), 

pagamento a inativos e demais benefícios concedidos, tais como auxílio-alimentação, 

vale-transporte, planos de saúde e previdência privada, mais o valor anual das despesas 

realizadas com energia elétrica (força e luz) nos sistemas mais o valor anual das 

despesas realizadas com serviços executados por terceiros, não se incluem as despesas 

com energia elétrica e com aluguel de veículos, máquinas e equipamentos (estas últimas 

devem ser consideradas no item Outras Despesas de Exploração), acrescido ainda do 

valor anual das despesas realizadas com impostos, taxas e contribuições, cujos custos 

pertencem ao conjunto das despesas de exploração, tais como PIS/PASEP, COFINS, 

CPMF, IPVA, IPTU, ISS, contribuições sindicais e taxas de serviços públicos, 

subtraído do valor anual das despesas realizadas para a exploração dos serviços, 

compreendendo Despesas com Pessoal, Produtos Químicos, Energia Elétrica, Serviços 

de Terceiros, Despesas Fiscais ou Tributárias incidentes na DEX, além de Outras 

Despesas de Exploração. Sendo este total dividido pelo somatório do valor faturado 

anual decorrente da prestação dos serviços, resultante exclusivamente da aplicação de 

tarifas. 

Direta lOperaciona Receita
Exploração de Despesas Outras

 

Expresso em: percentual 
 

o Participação da Despesa com Pessoal Próprio nas Despesas de Exploração: 
 

É o quociente entre o valor anual das despesas realizadas com empregados 

(inclusive diretores, mandatários, etc.), correspondendo à soma de ordenados e salários, 

gratificações, encargos sociais, (exceto PIS/PASEP e COFINS), pagamento a inativos e 

demais benefícios concedidos, tais como auxílio-alimentação, vale-transporte, planos de 

saúde e previdência privada e o valor anual das despesas realizadas para a exploração 

dos serviços, compreendendo: Despesas com Pessoal, Produtos Químicos, Energia 

Elétrica, Serviços de Terceiros, Água Importada, Despesas Fiscais ou Tributárias 

incidentes na DEX, além de Outras Despesas de Exploração. 
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Exploração de Despesa

Próprio Pessoal com Despesas
 

Expresso em: percentual 
 

o Participação da despesa com Pessoal Total (Equivalente) nas Despesas de 

Exploração: 
 

É o quociente entre o somatório do valor anual das despesas realizadas com 

empregados (inclusive diretores, mandatários, etc.), correspondendo à soma de 

ordenados e salários, gratificações, encargos sociais, (exceto PIS/PASEP e COFINS), 

pagamento a inativos e demais benefícios concedidos, tais como auxílio-alimentação, 

vale-transporte, planos de saúde e previdência privada mais o valor anual das despesas 

realizadas com serviços executados por terceiros, não se incluem as despesas com 

energia elétrica e com aluguel de veículos, máquinas e equipamentos (estas últimas 

devem ser consideradas no item Outras Despesas de Exploração), e o valor anual das 

despesas realizadas para a exploração dos serviços, compreendendo: Despesas com 

Pessoal, Produtos Químicos, Energia Elétrica, Serviços de Terceiros, Água Importada, 

Despesas Fiscais ou Tributárias incidentes na DEX, além de Outras Despesas de 

Exploração. 

Exploração de Despesa

Terceiros de Serviços com Despesas  Próprio Pessoal com Despesas +
 

Expresso em: percentual 
 

o Participação da Despesa com Energia Elétrica nas Despesas de Exploração: 
 

É o quociente entre o valor anual das despesas realizadas com energia elétrica 

(força e luz) nos sistemas e o valor anual das despesas realizadas para a exploração dos 

serviços, compreendendo Despesas com pessoal, Produtos Químicos, Energia Elétrica, 

Serviços de Terceiros, Água Importada, Despesas Fiscais ou Tributárias incidentes na 

DEX, além de Outras Despesas de Exploração. 
 

Exploração de Despesa

Elétrica Energia com Despesas
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Expresso em: percentual 

 

o Participação da Despesa com Produtos Químicos nas Despesas de Exploração: 
 

É o quociente entre o valor anual das despesas realizadas com a aquisição de 

produtos químicos destinados aos sistemas e o valor anual das despesas realizadas para 

a exploração dos serviços, compreendendo Despesas com pessoal, Produtos Químicos, 

Energia Elétrica, Serviços de Terceiros, Água Importada, Despesas Fiscais ou 

Tributárias incidentes na DEX, além de Outras Despesas de Exploração. 
 

Total Exploração de Despesa

Químicos Produtos com Despesas
 

Expresso em: percentual 
 

o Participação das Outras Despesas na Despesas de Exploração: 
 

O quociente entre o somatório do valor anual das despesas realizadas com a 

aquisição de produtos químicos destinados aos sistemas, mais o valor anual das 

despesas realizadas com empregados (inclusive diretores, mandatários, etc.), 

correspondendo à soma de ordenados e salários, gratificações, encargos sociais, (exceto 

PIS/PASEP e COFINS), pagamento a inativos e demais benefícios concedidos, tais 

como auxílio-alimentação, vale-transporte, planos de saúde e previdência privada, mais 

o valor anual das despesas realizadas com energia elétrica (força e luz) nos sistemas e 

mais o valor anual das despesas realizadas com serviços executados por terceiros, não 

se incluem as despesas com energia elétrica e com aluguel de veículos, máquinas e 

equipamentos (estas últimas devem ser consideradas no item Outras Despesas de 

Exploração), acrescido ainda o valor anual das despesas realizadas com impostos, taxas 

e contribuições, cujos custos pertencem ao conjunto das despesas de exploração, tais 

como PIS/PASEP, COFINS, CPMF, IPVA, IPTU, ISS, contribuições sindicais e taxas 

de serviços públicos, subtraído do valor anual das despesas realizadas para a 

exploração dos serviços, compreendendo Despesas com Pessoal, Produtos Químicos, 
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Energia Elétrica, Serviços de Terceiros, Água Importada, Despesas Fiscais ou 

Tributárias incidentes na DEX, além de Outras Despesas de Exploração.  
 

Este valor dividido pelo valor anual das despesas realizadas para a exploração 

dos serviços, compreendendo Despesas com Pessoal, Produtos Químicos, Energia 

Elétrica, Serviços de Terceiros, Água Importada, Despesas Fiscais ou Tributárias 

incidentes na DEX, além de Outras Despesas de Exploração. 
 

 

Exploração de Despesas

Exploração de Despesas Outras
 

Express em: percentual 
 

 

 

 

 

o Participação da Receita Operacional Direta de Água na Receita Operacional 

Total: 
 

É o quociente entre o somatório do valor faturado anual decorrente da 

prestação dos serviços, resultante exclusivamente da aplicação de tarifas, excluídos os 

valores decorrentes da venda de água por atacado (bruta ou tratada), mais o valor 

faturado anual decorrente da venda de água, bruta ou tratada, por atacado, corresponde à 

receita resultante da aplicação de tarifas especiais ou valores estabelecidos em contratos 

especiais, e o valor faturado anual decorrente das atividades-fim do prestador de 

serviços. Resultado da soma da Receita Operacional Direta (Água, Esgoto e Água 

Exportada) e da Receita Operacional Indireta. 

Total lOperaciona Receita

Água Direta lOperaciona Receita
 

Expresso em: percentual 
 

o Participação da Receita Operacional Direta de Esgoto na Receita Operacional 

Total: 
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É o quociente entre o valor faturado anual decorrente da prestação do serviço de 

esgotamento sanitário, resultante exclusivamente da aplicação de tarifas e o valor 

faturado anual decorrente das atividades-fim do prestador de serviços, resultado da 

soma da Receita Operacional Direta (Água, Esgoto e Água Exportada) e da Receita 

Operacional Indireta. 

Total lOperaciona Receita

Esgoto Direta lOperaciona Receita
 

Expresso em: percentual 
 

o Participação da Receita Operacional Indireta na Receita Operacional Total: 
 

O somatório do valor faturado anual decorrente da prestação dos serviços, 

resultante exclusivamente da aplicação de tarifas, subtraído do valor faturado anual 

decorrente das atividades-fim do prestador de serviços, resultado da soma da Receita 

Operacional Direta (Água, Esgoto e Água Exportada) e da Receita Operacional Indireta. 
 

Dividido ainda pelo valor faturado anual decorrente das atividades-fim do 

prestador de serviços. Resultado da soma da Receita Operacional Direta (Água, Esgoto 

e Água Exportada) e da Receita Operacional Indireta. 
 

Total lOperaciona Receita

Indireta lOperaciona Receita
 

Expresso em: percentual 
 

o Índice de Produtividade: Empregados Próprios por Mil Ligações de Água: 
 

É o quociente entre a quantidade de empregados, sejam funcionários do 

prestador de serviços, dirigentes ou outros, postos permanentemente - e com ônus - à 

disposição do prestador de serviços, ao final do ano de referência e a quantidade de 

ligações ativas de água à rede pública, providas ou não de aparelho de medição 

(hidrômetro), que contribuíram para o faturamento no último mês do ano. 
 

Água de Ativas ligações de Quantidade

Próprios Empregados de Total Quantidade
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Expresso em: empregados/mil ligações 
 

o Índice de Produtividade: Empregados Próprios por Mil Ligações de Água + 

Esgoto: 
 

É o quociente entre a quantidade de empregados, sejam funcionários do 

prestador de serviços, dirigentes ou outros, postos permanentemente - e com ônus - à 

disposição do prestador de serviços, ao final do ano de referência e o somatório da 

quantidade de ligações ativas de água à rede pública, providas ou não de aparelho de 

medição (hidrômetro), que contribuíram para o faturamento no último mês do ano mais 

a quantidade de ligações ativas de esgoto à rede pública que contribuíram para o 

faturamento no último mês do ano. 

Esgoto)  (Água Ativas Ligações de Total Quantidade

Próprios Empregados de Total Quantidade

+

 

Expresso em: empregados/mil ligações 
 

o Dias de Faturamento comprometidos com Contas a Receber: 
 

O saldo bruto dos valores a receber ao final do ano, em decorrência do 

faturamento dos serviços de água e esgoto e outros serviços (ligações, religações, 

conservação de hidrômetros, etc.) multiplicado por 360 e dividido pelo somatório do 

valor faturado anual decorrente da prestação do serviço de abastecimento de água, 

resultante exclusivamente da aplicação de tarifas, excluídos os valores decorrentes da 

venda de água por atacado (bruta ou tratada), mais o valor faturado anual decorrente da 

prestação do serviço de esgotamento sanitário, resultante exclusivamente da aplicação 

de tarifas e mais o valor faturado anual decorrente da venda de água, bruta ou tratada, 

por atacado, corresponde à receita resultante da aplicação de tarifas especiais ou valores 

estabelecidos em contratos especiais. 

Total lOperaciona Receita

Receber a Contas de Crédito do Saldo
 

Expresso em: dias 
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o Índice de Despesa por Consumo de Energia Elétrica nos Sistemas: 
 

É o quociente entre o valor anual das despesas realizadas com energia elétrica 

(força e luz) nos sistemas e o somatório da quantidade anual de energia elétrica 

consumida nos sistemas, incluindo todas as unidades que compõem os sistemas, desde 

as operacionais até as administrativas, no período de um ano. 
 

Elétrica Energia de Total Consumo
Elétrica Energia com Despesa

 

Expresso em: R$/kWh 
 

 

 

o Indicador de Suficiência de Caixa: 
 

É o quociente entre o valor anual efetivamente arrecadado das Receitas 

Operacionais (disponível em Caixa ou em Bancos-Conta Movimento) e o somatório do 

valor anual das despesas realizadas para a exploração dos serviços, compreendendo 

Despesas com Pessoal, Produtos Químicos, Energia Elétrica, Serviços de Terceiros, 

Água Importada, Despesas Fiscais ou Tributárias incidentes na DEX, além de Outras 

Despesas de Exploração, mais o valor anual correspondente à soma das despesas com 

juros e encargos do serviço da dívida mais as variações monetárias e cambiais pagas no 

ano, mais o valor anual dos pagamentos das amortizações das dívidas decorrentes de 

financiamentos (obras, debêntures e captações de recursos no mercado), não inclui as 

despesas com juros e encargos, mais o valor anual correspondente à soma das despesas 

com juros e encargos do serviço da dívida mais as variações monetárias e cambiais 

pagas no ano, e mais o valor anual das despesas realizadas com impostos, taxas e 

contribuições, cujos custos não pertencem ao conjunto das despesas de exploração, mas 

compõem as despesas totais com os serviços, tais como imposto de renda e contribuição 

social sobre o lucro. 
 

sTributaria e Fiscais Desp.  Dívida de Serv.  Exploração de Desp.

Total oArrecadaçã

++

 

Expresso em: percentual 
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o Índice de Produtividade de Pessoal Total: 

A quantidade de ligações ativas de água à rede pública, providas ou não de 

aparelho de medição (hidrômetro), que contribuíram para o faturamento no último mês 

do ano, somado a quantidade de ligações ativas de esgoto à rede pública que 

contribuíram para o faturamento no último mês do ano dividido pela Quantidade 

Equivalente de Pessoal Total. 

Total Pessoal de eEquivalent Quantidade
Ativas Ligações de Quantidade

 

Expresso em: ligações/empregados 
 

Indicadores Operacionais - Água: 
 

o Densidade de Economias de Água por Ligação: 
 

É o quociente entre a quantidade de economias ativas de água que contribuíram 

para o faturamento no último mês do ano e a quantidade de ligações ativas de água à 

rede pública, providas ou não de aparelho de medição (hidrômetro), que contribuíram 

para o faturamento no último mês do ano. 
 

Água de Ativas Ligações de Quantidade

Água de Ativas Economias de Quantidade
 

Expresso em: economia /ligação 
 

o Índice de Hidrometração: 
 

É o quociente entre a quantidade de ligações ativas de água, providas de 

aparelho de medição (hidrômetro) em funcionamento regular, que contribuíram para o 

faturamento no último mês do ano e a quantidade de ligações ativas de água à rede 

pública, providas ou não de aparelho de medição (hidrômetro), que contribuíram para o 

faturamento no último mês do ano. 

Água de Ativas Ligações de Quantidade

asMicromedid Água de Ativas Ligações de Quantidade
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Expresso em: percentual 

o Índice de Micromedição Relativo ao Volume Disponibilizado* 
 

O volume anual de água apurado pelos aparelhos de medição (hidrômetros) 

instalados nos ramais prediais, dividido pelo resultado da soma do volume anual de 

água disponível para consumo, compreendendo a água captada pelo prestador de 

serviços e a água importada bruta, ambas tratadas na(s) unidade(s) de tratamento do 

prestador de serviços, medido ou estimado na(s) saída(s) da(s) ETA(s) ou Unidade(s) de 

Tratamento Simplificado (UTS). Inclui também os volumes de água captada pelo 

prestador de serviços que sejam disponibilizados para consumo sem tratamento, 

medidos na(s) entrada(s) do sistema de distribuição mais o volume anual de água 

potável, previamente tratada (em ETA ou por simples desinfecção), recebido de outros 

agentes fornecedores, subtraindo o volume anual de água potável, previamente tratada 

(em ETA ou por simples desinfecção), transferido para outros agentes distribuidores. 

Deve ser computado nos Volumes de água consumido e faturado e o valor da soma dos 

volumes anuais de água para atividades operacionais e especiais, com o volume de água 

recuperado. 
 

Serviços de Água de Volume - (VD*) ãoDistribuiç para izadoDisponibil Água de Volume

oMicromedid Água de Volume

 

*Volume Disponibilizado (VD) = volume produzido + o tratado importado – tratado 

exportado 

Expresso em: percentual 
 

o Índice de macromedição 
 

É o quociente entre a diferença do valor da soma dos volumes anuais de água 

medidos por meio de macromedidores permanentes: na(s) saída(s) da(s) ETA(s), das 

UTS(s), dos poços e nos pontos de entrada de água tratada importada, se existirem, e do 

volume anual de água potável, previamente tratada (em ETA ou por simples 

desinfecção), transferido para outros agentes distribuidores, deve ser computado nos 
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Volumes de água consumido e faturado, e o resultado da soma do volume anual de água 

disponível para consumo, compreendendo a água captada pelo prestador de serviços e a 

água importada bruta, ambas tratadas na(s) unidade(s) de tratamento do prestador de 

serviços, medido ou estimado na(s) saída(s) da(s) ETA(s) ou Unidade(s) de Tratamento 

Simplificado (UTS). Inclui também os volumes de água captada pelo prestador de 

serviços que sejam disponibilizados para consumo sem tratamento, medidos na(s) 

entrada(s) do sistema de distribuição, mais o volume anual de água potável, 

previamente tratada (em ETA ou por simples desinfecção), recebido de outros agentes 

fornecedores e subtraindo o volume anual de água potável, previamente tratada (em 

ETA ou por simples desinfecção), transferido para outros agentes distribuidores. Deve 

ser computado nos Volumes de água consumido e faturado. 
 

 (VD*) ãoDistribuiç para izadoDisponibil Água de Volume

Exportado Tratado Água de Volume - oMicromedid Água de Volume
 

*Volume Disponibilizado (VD) = volume produzido + o tratado importado – tratado 

exportado 

Expresso em: percentual 
 

o Índice de Perdas de Faturamento 
 

O volume anual de água disponível para consumo, compreendendo a água 

captada pelo prestador de serviços e a água importada bruta, ambas tratadas na(s) 

unidade(s) de tratamento do prestador de serviços, medido ou estimado na(s) saída(s) 

da(s) ETA(s) ou Unidade(s) de Tratamento Simplificado (UTS), inclui também os 

volumes de água captada pelo prestador de serviços que sejam disponibilizados para 

consumo sem tratamento, medidos na(s) entrada(s) do sistema de distribuição somado 

ao volume anual de água potável, previamente tratada (em ETA ou por simples 

desinfecção), recebido de outros agentes fornecedores, subtraído o valor da soma dos 

volumes anuais de água para atividades operacionais e especiais e o volume de água 

recuperado e o volume anual de água debitado ao total de economias (medidas e não 

medidas), para fins de faturamento. Inclui o volume de água tratada exportado. 
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Este valor é dividido pelo volume anual de água disponível para consumo, 

compreendendo a água captada pelo prestador de serviços e a água importada bruta, 

ambas tratadas na(s) unidade(s) de tratamento do prestador de serviços, medido ou 

estimado na(s) saída(s) da(s) ETA(s) ou Unidade(s) de Tratamento Simplificado (UTS), 

inclui também os volumes de água captada pelo prestador de serviços que sejam 

disponibilizados para consumo sem tratamento, medidos na(s) entrada(s) do sistema de 

distribuição somado ao volume anual de água potável, previamente tratada (em ETA ou 

por simples desinfecção), recebido de outros agentes fornecedores, subtraído o valor da 

soma dos volumes anuais de água para atividades operacionais e especiais. 
 

 Serviço) de - Importado Tratado  (Produzido Água de Volume

Faturado Água de Volume - Serviço) de - Importado Tratado  (Produzido Água de Volume

+

+

Expresso em: percentual 
 

o Consumo Micromedido por Economia: 
 

É o quociente entre o volume anual de água apurado pelos aparelhos de 

medição (hidrômetros) instalados nos ramais prediais e a quantidade de economias 

ativas de água, cujas respectivas ligações são providas de aparelho de medição 

(hidrômetro) em funcionamento regular, que contribuíram para o faturamento no último 

mês do ano. 

asMicromedid Água de Ativas Economias de Quantidade

oMicromedid Água de Volume
 

Expresso em: (m³/mês)/economia 
 

o Consumo de Água Faturado por Economia: 
 

É a diferença entre o volume anual de água debitado ao total de economias 

(medidas e não medidas), para fins de faturamento, inclui o volume de água tratada 

exportado e o volume anual de água potável, previamente tratada (em ETA ou por 

simples desinfecção), transferido para outros agentes distribuidores. Deve ser 

computado nos Volumes de água consumido e faturado, dividido pela quantidade de 

economias ativas de água que contribuíram para o faturamento no último mês do ano. 
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Água de Ativas Economias de Quantidade

Exportado Tratada Água de Volume - Faturado Água de Volume
 

Expresso em: (m³/mês)/economia 

 

 
 

o Extensão da Rede de Água por Ligação: 
 

É o quociente entre o comprimento total da malha de distribuição de água, 

incluindo adutoras, sub-adutoras e redes distribuidoras e excluindo ramais prediais, 

operada pelo prestador de serviços ao final do ano e a quantidade de ligações totais 

(ativas e inativas) de água à rede pública, providas ou não de aparelhos de medição 

(hidrômetro), existentes no último mês do ano. 

Água de Totais Ligações de Quantidade

Água de Rede da Extensão
 

Expresso em: m/ligação 
 

o Consumo Médio per Capita de Água: 
 

É o quociente entre o volume anual de água consumido por todos os usuários, 

compreendendo o volume micromedido, o volume estimado para as ligações 

desprovidas de aparelho de medição (hidrômetro) subtraído o volume de água tratada 

exportado e o volume anual de água potável, previamente tratada (em ETA ou por 

simples desinfecção), transferido para outros agentes distribuidores, deve ser computado 

nos Volumes de água consumido e faturado, e o valor da soma da População Urbana 

Atendida com Abastecimento de Água mais a População Rural Atendida com 

Abastecimento de Água, no final do ano. 
 

Água de ntoAbastecime com Atendida Total População

Exportado Tratada Água de Volume - Consumido Água de Volume
 

Expresso em: L/(habitante.dia) 
 

o Índice de Atendimento Urbano de Água: 
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É o quociente entre o valor do produto da quantidade de economias residenciais 

ativas de água na zona urbana, no último mês do ano, pela taxa média de habitantes por 

domicílio do estado (companhias estaduais) ou do município (entidades municipais), em 

geral, são utilizadas taxas obtidas com base no último Censo, realizado pelo IBGE e a 

soma da(s) populaçõe(s) urbana(s) do(s) município(s) atendido(s) pelo prestador de 

serviços com abastecimento de água, em geral, é calculada a partir de projeções do 

Censo Demográfico ou de dados e taxas de crescimento obtidos com base nos últimos 

Censos realizados pelo IBGE. 
 

Água de ntoAbastecime com )Atendido(s s)Município( do(s)  UrbanaPopulação

Água de ntoAbastecime com Atendida  UrbanaPopulação
 

Expresso em: percentual 
 

o Volume de Água Disponibilizado por Economia: 
 

É o quociente entre o volume anual de água disponível para consumo, 

compreendendo a água captada pelo prestador de serviços e a água importada bruta, 

ambas tratadas na(s) unidade(s) de tratamento do prestador de serviços, medido ou 

estimado na(s) saída(s) da(s) ETA(s) ou Unidade(s) de Tratamento Simplificado (UTS). 

Inclui também os volumes de água captada pelo prestador de serviços que sejam 

disponibilizados para consumo sem tratamento, medidos na(s) entrada(s) do sistema de 

distribuição somado o volume anual de água potável, previamente tratada (em ETA ou 

por simples desinfecção), recebido de outros agentes fornecedores, subtraído o volume 

anual de água potável, previamente tratada (em ETA ou por simples desinfecção), 

transferido para outros agentes distribuidores. Deve ser computado nos Volumes de 

água consumido e faturado, e a quantidade de economias ativas de água que 

contribuíram para o faturamento no último mês do ano. 
 

Água de Ativas Economias de Quantidade

ãoDistribuiç para izadoDisponibil Água de Volume
 

Expresso em: percentual 

o Índice de Faturamento de Água: 
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É o quociente entre o volume anual de água debitado ao total de economias 

(medidas e não medidas), para fins de faturamento. Inclui o volume de água tratada 

exportado e o somatório do volume anual de água disponível para consumo, 

compreendendo a água captada pelo prestador de serviços e a água importada bruta, 

ambas tratadas na(s) unidade(s) de tratamento do prestador de serviços, medido ou 

estimado na(s) saída(s) da(s) ETA(s) ou Unidade(s) de Tratamento Simplificado (UTS), 

inclui também os volumes de água captada pelo prestador de serviços que sejam 

disponibilizados para consumo sem tratamento, medidos na(s) entrada(s) do sistema de 

distribuição mais volume anual de água potável, previamente tratada (em ETA ou por 

simples desinfecção), recebido de outros agentes fornecedores, subtraído o valor da 

soma dos volumes anuais de água para atividades operacionais e especiais, com o 

volume de água recuperado. 
 

Serviço) de - Importado Tratado  (Produzido Água de Volume
Faturado Água de Volume

+

 

Expresso em: percentual 
 

o Participação das Economias Residenciais de Água no Total das Economias de 

Água: 
 

É o quociente entre a quantidade de economias residenciais ativas de água que 

contribuíram para o faturamento no último mês do ano e a quantidade de economias 

ativas de água que contribuíram para o faturamento no último mês do ano. 
 

Água de Ativas Economias de Quantidade
Água de Ativas isResidencia Economias de Quantidade

 

Expresso em: percentual 
 

o Índice de Micromedição Relativo ao Consumo: 
 

É o quociente entre o volume anual de água apurado pelos aparelhos de 

medição (hidrômetros) instalados nos ramais prediais e a diferença entre o volume 
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anual de água consumido por todos os usuários, compreendendo o volume 

micromedido, o volume estimado para as ligações desprovidas de aparelho de medição 

(hidrômetro) e o volume de água tratada exportado e o volume anual de água potável, 

previamente tratada (em ETA ou por simples desinfecção), transferido para outros 

agentes distribuidores, deve ser computado nos Volumes de água consumido e faturado. 
 

Exportado Tratado Água de Volume - Consumido Água de Volume
oMicromedid Água de Volume

 

Expresso em: percentual 
 

o Índice de Perdas na Distribuição 
 

O volume anual de água disponível para consumo, compreendendo a água 

captada pelo prestador de serviços e a água importada bruta, ambas tratadas na(s) 

unidade(s) de tratamento do prestador de serviços, medido ou estimado na(s) saída(s) 

da(s) ETA(s) ou Unidade(s) de Tratamento Simplificado (UTS), inclui também os 

volumes de água captada pelo prestador de serviços que sejam disponibilizados para 

consumo sem tratamento, medidos na(s) entrada(s) do sistema de distribuição somado 

ao volume anual de água potável, previamente tratada (em ETA ou por simples 

desinfecção), recebido de outros agentes fornecedores, subtraído o valor da soma dos 

volumes anuais de água para atividades operacionais e especiais e o volume anual de 

água consumido por todos os usuários, compreendendo o volume micromedido, o 

volume estimado para as ligações desprovidas de aparelho de medição (hidrômetro) e o 

volume de água tratada exportado. 
 

Este valor é dividido pelo volume anual de água disponível para consumo, 

compreendendo a água captada pelo prestador de serviços e a água importada bruta, 

ambas tratadas na(s) unidade(s) de tratamento do prestador de serviços, medido ou 

estimado na(s) saída(s) da(s) ETA(s) ou Unidade(s) de Tratamento Simplificado (UTS), 

inclui também os volumes de água captada pelo prestador de serviços que sejam 

disponibilizados para consumo sem tratamento, medidos na(s) entrada(s) do sistema de 

distribuição somado ao volume anual de água potável, previamente tratada (em ETA ou 
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por simples desinfecção), recebido de outros agentes fornecedores, subtraído o valor da 

soma dos volumes anuais de água para atividades operacionais e especiais. 
 

 Serviço) de - Importado Tratado  (Produzido Água de Volume

Faturado Água de Volume - Serviço) de - Importado Tratado  (Produzido Água de Volume

+

+

Expresso em: percentual 
 

o Índice Bruto de Perdas Lineares: 
 

O volume anual de água disponível para consumo, compreendendo a água 

captada pelo prestador de serviços e a água importada bruta, ambas tratadas na(s) 

unidade(s) de tratamento do prestador de serviços, medido ou estimado na(s) saída(s) 

da(s) ETA(s) ou Unidade(s) de Tratamento Simplificado (UTS), inclui também os 

volumes de água captada pelo prestador de serviços que sejam disponibilizados para 

consumo sem tratamento, medidos na(s) entrada(s) do sistema de distribuição somado 

ao volume anual de água potável, previamente tratada (em ETA ou por simples 

desinfecção), recebido de outros agentes fornecedores, subtraído o valor da soma dos 

volumes anuais de água para atividades operacionais e especiais e o volume anual de 

água consumido por todos os usuários, compreendendo o volume micromedido, o 

volume estimado para as ligações desprovidas de aparelho de medição (hidrômetro) e o 

volume de água tratada exportado, dividido pelo comprimento total da malha de 

distribuição de água, incluindo adutoras, sub-adutoras e redes distribuidoras e excluindo 

ramais prediais, operada pelo prestador de serviços ao final do ano. 

 

 Água de Rede da Extensão
Consumido Água de Volume - Serviço) de - Importado Tratado  (Produzido Água de Volume +

Expresso em: m³/(dia.km) 
 

o Índice de Perdas por Ligação: 
 

O volume anual de água disponível para consumo, compreendendo a água 

captada pelo prestador de serviços e a água importada bruta, ambas tratadas na(s) 

unidade(s) de tratamento do prestador de serviços, medido ou estimado na(s) saída(s) 

da(s) ETA(s) ou Unidade(s) de Tratamento Simplificado (UTS), inclui também os 
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volumes de água captada pelo prestador de serviços que sejam disponibilizados para 

consumo sem tratamento, medidos na(s) entrada(s) do sistema de distribuição somado 

ao volume anual de água potável, previamente tratada (em ETA ou por simples 

desinfecção), recebido de outros agentes fornecedores, subtraído o valor da soma dos 

volumes anuais de água para atividades operacionais e especiais e o volume anual de 

água consumido por todos os usuários, compreendendo o volume micromedido, o 

volume estimado para as ligações desprovidas de aparelho de medição (hidrômetro) e o 

volume de água tratada exportado, dividido pela quantidade de ligações ativas de água à 

rede pública, providas ou não de aparelho de medição (hidrômetro), que contribuíram 

para o faturamento no último mês do ano. 
 

 Água de Ativas Ligações de Quantidade
Consumido Água de Volume - Serviço) de - Importado Tratado  (Produzido Água de Volume +

Expresso em: (L/dia)/ligação 
 

o Índice de Consumo de Água 
 

É o quociente entre o volume anual de água consumido por todos os usuários, 

compreendendo o volume micromedido, o volume estimado para as ligações 

desprovidas de aparelho de medição (hidrômetro) e o volume de água tratada exportado, 

e o resultado do volume anual de água disponível para consumo, compreendendo a 

água captada pelo prestador de serviços e a água importada bruta, ambas tratadas na(s) 

unidade(s) de tratamento do prestador de serviços, medido ou estimado na(s) saída(s) 

da(s) ETA(s) ou Unidade(s) de Tratamento Simplificado (UTS), inclui também os 

volumes de água captada pelo prestador de serviços que sejam disponibilizados para 

consumo sem tratamento, medidos na(s) entrada(s) do sistema de distribuição somado 

ao volume anual de água potável, previamente tratada (em ETA ou por simples 

desinfecção), recebido de outros agentes fornecedores, subtraído o valor da soma dos 

volumes anuais de água para atividades operacionais e especiais. 

Serviço) de - Importado Tratado  (Produzido Água de Volume
Consumido Água de Volume

+

 

Expresso em: percentual 
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o Consumo Médio de Água por Economia 
 

A diferença entre o volume anual de água consumido por todos os usuários, 

compreendendo o volume micromedido, o volume estimado para as ligações 

desprovidas de aparelho de medição (hidrômetro) e o volume de água tratada exportado 

e do volume anual de água potável, previamente tratada (em ETA ou por simples 

desinfecção), transferido para outros agentes distribuidores, deve ser computado nos 

Volumes de água consumido e faturado, dividida pela quantidade de economias ativas 

de água que contribuíram para o faturamento no último mês do ano. 
 

Água de Ativas Economias de Quantidade
Exportado Tratado Água de Volume - Consumido Água de Volume  

Expresso em: (m³/mês)/economia 
 

o Índice de Atendimento Total de Água: 
 

É o quociente entre o valor da soma da População Urbana Atendida com 

Abastecimento de Água mais a População Rural Atendida com Abastecimento de Água, 

no final do ano e a soma das populações urbanas e rurais do(s) município(s) atendido(s) 

- sedes e localidades - pelo prestador de serviços com abastecimento de água. É usada 

no SNIS a estimativa realizada anualmente pelo IBGE. 
 

Água de ntoAbastecime com )Atendido(s s)Município( do(s) Total População
Água de ntoAbastecime com Atendida Total População  

Expresso em: percentual 
 

o Índice de Fluoretação de Água: 
 

É o quociente entre o volume anual de água submetida a fluoretação, incluindo 

a água bruta captada pelo prestador de serviços, a água importada bruta, medida ou 

estimado na(s) saída(s) da(s) ETA(s) ou unidade(s) de tratamento simplificado - UTS´s 

e volume importado de água já tratado, desde que o mesmo tenha sido fluoretado e o 

volume anual de água disponível para consumo, compreendendo a água captada pelo 
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prestador de serviços e a água importada bruta, ambas tratadas na(s) unidade(s) de 

tratamento do prestador de serviços, medido ou estimado na(s) saída(s) da(s) ETA(s) ou 

Unidade(s) de Tratamento Simplificado (UTS), inclui também os volumes de água 

captada pelo prestador de serviços que sejam disponibilizados para consumo sem 

tratamento, medidos na(s) entrada(s) do sistema de distribuição, somado ao volume 

anual de água potável, previamente tratada (em ETA ou por simples desinfecção), 

recebido de outros agentes fornecedores. 
 

Importado) Tratado  (Produzido Água de Volume
Fluoretado Água de Volume
+

 

Expresso em: percentual 
 

o Índice de Consumo de Energia Elétrica em Sistemas de Abastecimento de Água 
 

É o quociente entre a quantidade anual de energia elétrica consumida nos 

sistemas de abastecimento de água, incluindo todas as unidades que compõem os 

sistemas, desde as operacionais até as administrativas, no período de um ano e o volume 

anual de água disponível para consumo, compreendendo a água captada pelo prestador 

de serviços e a água importada bruta, ambas tratadas na(s) unidade(s) de tratamento do 

prestador de serviços, medido ou estimado na(s) saída(s) da(s) ETA(s) ou Unidade(s) de 

Tratamento Simplificado (UTS), inclui também os volumes de água captada pelo 

prestador de serviços que sejam disponibilizados para consumo sem tratamento, 

medidos na(s) entrada(s) do sistema de distribuição, somado ao volume anual de água 

potável, previamente tratada (em ETA ou por simples desinfecção), recebido de outros 

agentes fornecedores. 

 

Importado) Tratado  (Produzido Água de Volume
Água de ntoAbastecime de Sistemas em Elétrica Energia de Total Consumo

+

 

Expresso em: kWh/m³ 
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Indicadores Operacionais - Esgoto: 
 

o Índice de Coleta de Esgoto 
 

É o quociente entre o volume anual de esgoto lançado na rede coletora (em 

geral considerado como sendo de 80% a 85% do Volume de Água Consumido na área 

atendida por esgotamento sanitário) e a diferença entre o volume anual de água 

consumido por todos os usuários, compreendendo o volume micromedido, o volume 

estimado para as ligações desprovidas de aparelho de medição (hidrômetro) e o volume 

de água tratada exportado e o volume anual de água potável, previamente tratada (em 

ETA ou por simples desinfecção), transferido para outros agentes distribuidores, deve 

ser computado nos Volumes de água consumido e faturado. 
 

Exportado Tratado Água de Volume - Consumido Água de Volume
Coletado Esgoto de Volume  

Expresso em: percentual 
 

o Índice de Tratamento de Esgoto: 
 

É o quociente entre o volume anual de esgoto submetido a tratamento, medido 

ou estimado na entrada da(s) ETE(s) e o volume anual de esgoto lançado na rede 

coletora (em geral considerado como sendo de 80% a 85% do Volume de Água 

Consumido na área atendida por esgotamento sanitário). 
 

Consumido Esgoto de Volume
Tratado Esgoto de Volume  

Expresso em: percentual 
 

o Extensão da Rede de Esgoto por Ligação: 
 

É o quociente entre o comprimento total da malha de coleta de esgoto, incluindo 

redes de coleta, coletores e interceptores e excluindo ramais prediais e emissários de 

recalque, operada pelo prestador de serviços ao final do ano e a quantidade de ligações 

totais (ativas e inativas) de esgoto à rede pública, existentes no último mês do ano. 
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Consumido Esgoto de Volume
Tratado Esgoto de Volume  

Expresso em: percentual 
 

o Índice de Atendimento Urbano de Esgoto Referido aos Municípios Atendidos 

com Água: 
 

É o quociente entre o valor do produto da quantidade de economias residenciais 

ativas de esgoto, na zona urbana, no ano de referência, pela taxa média de habitantes por 

domicílio do estado (companhias estaduais) ou do município (entidades municipais), em 

geral, são utilizadas taxas obtidas com base no último Censo, realizado pelo IBGE e a 

soma da(s) população(ões) urbana(s) do(s) município(s) atendido(s) pelo prestador de 

serviços com abastecimento de água, em geral, é calculada a partir de projeções do 

Censo Demográfico ou de dados e taxas de crescimento obtidos com base nos últimos 

Censos realizados pelo IBGE. 
 

Água de ntoAbastecime com )Atendido(s s)Município( do(s)  UrbanaPopulação

Sanitário oEsgotament com Atendida  UrbanaPopulação
 

Expresso em: percentual 
 

o Índice de Esgoto Tratado Referido à Água Consumida: 
 

É o quociente entre o Volume anual de esgoto submetido a tratamento, medido 

ou estimado na entrada da(s) ETE(s) e a diferença entre o volume anual de água 

consumido por todos os usuários, compreendendo o volume micromedido, o volume 

estimado para as ligações desprovidas de aparelho de medição (hidrômetro) e o volume 

de água tratada exportado e o volume anual de água potável, previamente tratada (em 

ETA ou por simples desinfecção), transferido para outros agentes distribuidores. Deve 

ser computado nos Volumes de água consumido e faturado. 
 

Exportado Tratado Água de Volume - Consumido Água de Volume
Tratado Esgoto de Volume  

Expresso em: percentual 
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o Índice de Atendimento Urbano de Esgoto Referido aos Municípios Atendidos 

com Esgoto: 
 

É o quociente entre o valor do produto da quantidade de economias residenciais 

ativas de esgoto, na zona urbana, no ano de referência, pela taxa média de habitantes por 

domicílio do estado (companhias estaduais) ou do município (entidades municipais), em 

geral, são utilizadas taxas obtidas com base no último Censo, realizado pelo IBGE e a 

soma da(s) população(ões) urbana(s) do(s) município(s) atendido(s) pelo prestador de 

serviços com esgotamento sanitário. Em geral, é calculada a partir de projeções do 

Censo Demográfico ou de dados e taxas de crescimento obtidos com base nos últimos 

Censos realizados pelo IBGE. 
 

Sanitário oEsgotament com Atendidos Municípios dos  UrbanaPopulação
Sanitário oEsgotament com Atendida  UrbanaPopulação  

Expresso em: percentual 
 

o Índice de Atendimento Total de Esgoto Referido aos Municípios Atendidos com 

Água: 
 

É o quociente entre o valor da soma da População Urbana Atendida com 

Esgotamento Sanitário mais a População Rural Atendida com Esgotamento Sanitário, 

no final do ano e a soma das populações urbanas e rurais do(s) município(s) atendido(s) 

- sedes e localidades - pelo prestador de serviços com abastecimento de água, é usada no 

SNIS a estimativa realizada anualmente pelo IBGE. 
 

Água de ntoAbastecime com s)Município( do(s) Total População
Sanitário oEsgotament com Atendida Total População  

Expresso em: percentual 
 

o Índice de Consumo de Energia Elétrica em Sistemas de Esgotamento Sanitário: 
 

É o quociente entre a quantidade anual de energia elétrica consumida nos 

sistemas de esgotamento sanitário, incluindo todas as unidades que compõem os 

sistemas, desde as operacionais até as administrativas, no período de um ano e o volume 
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anual de esgoto lançado na rede coletora (em geral considerado como sendo de 80% a 

85% do Volume de Água Consumido na área atendida por esgotamento sanitário). 
 

Coletados Esgoto de Volume
Sanitário oEsgotament de Sistema em Elétrica Energia de Total Consumo  

Expresso em: kWh/m³ 
 

Resíduos sólidos 
 

o Relação geração de resíduos/PIB  
 

Este índice estabelece a relação entre a geração de resíduos de um país e a 

evolução de sua atividade produtiva. 

Intervalo aceitável: 100 a 140 t/milhões de US$ (país com inflação anual de 3,7% e uma 

meta de crescimento promédio de 4%). 
 

I anual PIB

 ano um em gerados resíduos de Quantidade
 

Expresso em: t/milhões de US$ 

Serviço de varrição 
 

o Habitantes/varredor 
 

Este índice permite determinar se a quantidade de trabalhadores do ente 

operador para o serviço de varrição está de acordo com a quantidade de ruas e vagas. 

Neste índice se considera de maneira implícita a idade, condições e rendimento do 

trabalhador, turno e frequência do serviço, densidade populacional, população flutuante, 

apoio do varrido mecânico e da educação e cooperação de a população. 

Intervalo aceitável: 2.000 a 2.500 hab./varredor ou 0,50 a 0,40 varred./1.000 hab. 

(rendimento de 1,3 km/varredor/dia, 2 turnos/dia, frequência do serviço: 60% diário e 

40% interdiário).  

s varredorede  totalQuantidade
 totalPopulação  

Expresso em: Habitantes/varredor 
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o Cobertura de varrição das ruas 
 

Permite conhecer a porcentagem de ruas cobertas pelo serviço de varrição. Neste 

índice se considera de maneira implícita a quantidade de ruas pavimentadas, o adequado 

planejamento do serviço e possibilidades de acesso aos lugares onde se presta o serviço. 

Intervalo aceitável: 85 a 100%. 
 

ruas das  totalExtensão
100 *  varridasruas das Extensão

 

Expresso em: percentual 
 

o Comparação de extensão varridos com horas pagas 
 

Esta informação é utilizada para conhecer e projetar os custos operativos do 

serviço (custos diretos - mão-de-obra) e verificar mensalmente se a relação de 

quilômetros varridos está de acordo com a quantidade de horas pagas para executar o 

serviço. Neste índice se consideram de maneira implícita o rendimento do trabalhador, o 

pagamento de um salário adequado com benefícios sociais e a quantidade de descansos 

médicos e horas extras ao mês. 

Intervalo aceitável: 10,14 a 0,16 km varridos/horas pagas. 
 

mês ao pagadas horas de Quantidade
mês ao  varridasruas de  totalExtensão  

Expresso em: km/horas 
 

o Consumo de sacos/varredor/dia 
 

Esta informação permite determinar a quantidade promédio de sacos que usa 

diariamente um trabalhador para depositar os resíduos da varrição das ruas. Ademais se 

utiliza para projetar os custos operativos do serviço (custos diretos - materiais). Neste 

índice se consideram de maneira implícita a capacidade do saco, infra-estrutura urbana, 

densidade populacional, fluxo de pedestres, frequência do serviço e a realização de 

atividades políticas, sociais ou religiosas. 
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Intervalo aceitável: 7 a 9 sacos/varredor/dia (saco de cor preta de polietileno de baixa 

densidade, de 120 litros de capacidade e 0,002’’ de espessura, serviço nas ruas 

pavimentadas, 2 turnos/dia, frequência: 60% diário e 40% interdiário). 
 

mês) ao efetivos (dias * efetivos) s varredorede e(Quantidad 
mês ao sacos de  totalConsumo  

Expresso em: sacos/varred.dia 
 

o Consumo de sacos/ quilômetro varrido 
 

Esta informação permite determinar a quantidade promédio de sacos que se 

utiliza por quilômetro varrido, assim como projetar a quantidade para um novo serviço.  

Neste índice se consideram de maneira implícita a capacidade do saco, infra-estrutura 

urbana, frequência do serviço, número de lixeiras, densidade populacional e população 

flutuante. 

Intervalo aceitável: 5 a 7 sacos/quilômetro varrido (saco de cor preta de polietileno de 

baixa densidade, de 120 litros de capacidade e 0,002’’ de espessura, serviço em ruas 

pavimentadas, 2 turnos/dia, frequência: 60% diário e 40% interdiário). 
 

mês ao  varridasruas das  totalExtensão 
mês ao sacos de  totalConsumo

 

Expresso em: sacos/km 
 

o Consumo de escovas/quilômetro varrido 
 

Esta informação permite determinar a quantidade promédio de escovas que se 

utiliza por quilômetro varrido, assim como projetar os custos operativos de um novo 

serviço. Neste índice se considera de maneira implícita a infra-estrutura urbana, 

características da escova, frequência do serviço e número de lixeiras. 

Intervalo aceitável: 

0,02 a 0,04 escovas/km varrido (serviço em pistas pavimentadas, escova de fibra com 

base de madeira de 45 cm de comprimento, 6 cm de largura e 11 cm de fibra visível). 
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mês ao  varridasruas das  totalExtensão 
mês ao escovas de  totalConsumo

 

Expresso em: escovas/km 
 

o Extensão linear varrida/varredor/dia (ruas) 
 

Este índice permite conhecer o rendimento promédio diário de um trabalhador 

em km lineares. Considera de maneira implícita o tipo de serviço executado (calçada e 

sarjeta), o estado físico da calçada e da sarjeta, a idade e condições físicas do 

trabalhador, a densidade populacional, o fluxo de pedestres, o turno e freqüência do 

serviço, o tipo de escova utilizado e a presença de veículos estacionados. 

Intervalo aceitável: 1,3 a 1,5 km lineares/varredor/dia (calçada + sarjeta, pistas 

pavimentadas, varredor de 35 anos, promédio de altura: 1,63 para homens e 1,53 para 

mulheres, peso: 5 quilos adicionais em relação com a altura para homens e 7 quilos para 

mulheres). 

mês) ao efetivos (dias * efetivos) s varredorede e(Quantidad  
mês ao  varridasruas de  totalExtensão  

Expresso em: km/varred.dia 
 

o Área varrida/varredor/dia (vagas) 
 

Permite conhecer o rendimento promédio diário de um trabalhador em metros 

quadrados. Neste índice se consideram de maneira implícita a infra-estrutura urbana, 

idade e condições físicas do trabalhador, fluxo de trânsito, condiciones climatológicas, 

turno e freqüência do serviço de varrição e de áreas verdes. 

Intervalo aceitável: 2.500 a 3.500 m²/varredor/dia (pistas pavimentadas, precipitações 

pluviais limitadas a lloviznas esporádicas, varredor de 35 anos, promédio de altura: 1,63 

em homens e 1,53 em mulheres, peso: 5 quilos adicionais em relação à altura para 

homens e 7 para mulheres). 
 

mês) ao efetivos (dias * efetivos) s varredorede e(Quantidad  
mês ao  varridas vagasde  totalÁrea  

Expresso em: m²/varred.dia 
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Serviço de coleta 
 

o Habitantes/ajudantes de coleta 
 

Este índice permite determinar se a quantidade de ajudantes do serviço de coleta 

guarda relação com a quantidade de resíduos gerados na área de ação. Neste índice se 

considera de maneira implícita o tipo e a capacidade do veículo, turnos e número de 

viagens realizadas, número de ajudantes por veículo coletor, existência de serviços de 

coleta anexos aos domicílios, tipo de armazenamento dos resíduos. 

Intervalo aceitável: 3.000 a 4.000 hab./ajudantes de coleta ou 0,30 a 0,26 ajudantes de 

coleta/1.000 hab. (compactadora de 14 m³, 2 turnos/dia, 4,8 viagens/veículo/dia, 3 

ajudantes/veículo, coleta de resíduos domiciliares, comerciais e de mercados). 
 

coleta de ajudantes de  totalQuantidade
  totalPopulação  

Expresso em: Habitantes/ajudantes de coleta 
 

o Habitantes/veículo de coleta 
 

Este índice permite determinar se a quantidade de veículos do ente operador 

alcançará a cobertura da coleta dos resíduos gerados na sua área de ação. Neste índice se 

considera de maneira implícita o tipo e a capacidade do veículo, geração de resíduos por 

habitante, quantidade de população flutuante, turnos e número de viagens realizadas, 

porcentagem de veículos reserva, cobertura e qualidade do serviço. 

Intervalo aceitável: 29.000 hab./veículo de coleta(*) (compactadora de 14 m³, 2 

turnos/dia, 4,8 viagens/veículo/dia, 19% de veículos reserva, 95% de cobertura do 

serviço. 

(*) inclui coleta da varrição das ruas e vagas. 
 

coleta de  veículosde Quantidade
 totalPopulação  

Expresso em: Habitantes/veículo de coleta 
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o Quilograma/habitante/dia 
 

Este índice serve de base para o planejamento do serviço de coleta porque 

permite estabelecer setores e rotas de coletas, assim como estimar a quantidade de 

resíduos que gera a cidade onde se presta o serviço. Está em função do estrato 

socioeconômico da população, infra-estrutura urbana do lugar, cobertura e qualidade do 

serviço de coleta. 

Intervalo aceitável: 0,35 a 0,75 kg/hab./dia (estratos socioeconômicos baixo, médio, 

baixo e médio). 
 

 totalPopulação
dia ao coletados resíduos de Quantidade  

Expresso em: kg/habitante/dia 
 

o Ajudante/veículos programados/dia 
 

Esta informação permite determinar a quantidade de ajudantes que requer 

diariamente cada unidade de coleta. O aumento ou a diminuição do valor se reflete 

necessariamente no custo do serviço. Neste índice se considera de maneira implícita o 

tipo de veículo, densidade populacional, idade e condições físicas do ajudante e a 

frequência do serviço. 

Intervalo aceitável: 3 ajudantes/veículo programado/dia (compactadora de 14 m³, 

serviço com 43% de frequência diária e 57% de freqüência interdiária). 
 

mês) ao efetivos (dias *  turnos))s(ambosprogramado  veículosde e(Quantidad  
es/mêsas/ajudant trabalhadjornadas de Total  

Expresso em: ajudantes/veic.dia 

o Cobertura de coleta 
 

Permite conhecer a porcentagem da população total do distrito que conta com 

serviço de coleta. Neste índice se consideram de maneira implícita o adequado 

planejamento do serviço, o acesso aos lugares onde se presta o serviço e a frequência do 

serviço. 
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Intervalo aceitável: 85 a 100%. 

flutuante) população (inclui  totalurbana População 
100 * servida urbana População  

Expresso em: percentual 
 

o Comparação de toneladas coletadas com horas pagas 
 

Esta informação se utiliza para conhecer e projetar os custos operativos do 

serviço (custos diretos – mão-de-obra), assim como verificar mensalmente se a relação 

de toneladas coletadas está de acordo com a quantidade de horas pagas para executar o 

serviço. Neste índice se consideram de maneira implícita a estacionalidade na geração 

de resíduos, a realização de atividades políticas, culturais ou religiosas, pagamento de 

um salário adequado com benefícios sociais e a quantidade de descansos médicos e 

horas extras ao mês. 

Intervalo aceitável: 0,30 a 0,35. 
 

mês ao pagadas horas de Quantidade 
mês ao coletados resíduos de Quantidade  

Expresso em: t/h 
 

o Quilograma/quilômetro de setor 
 

Esta informação permite conhecer a relação entre a quantidade de quilos que se 

coletam e a quilometragem percorrida. O aumento ou a diminuição do valor se reflete 

necessariamente no custo do serviço. Neste índice se consideram de maneira implícita a 

densidade populacional, o método de coleta (calçada ou esquina), o tipo de 

armazenamento dos resíduos, a frequência do serviço, as rotas adequadas de coleta e o 

número de ajudantes. 

Intervalo aceitável: 500 a 600 kg/km de setor (densidade populacional: 16.345 hab./ 

km², serviço com 43% de frequência diária e 57% de freqüência interdiária, método de 

calçada, 3 ajudantes). 
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mês ao setores nos percorrida Extensão 
 1.000 * mês ao coletados resíduos de Quantidade  

Expresso em: kg/km do setor 
 

o Quilograma/quilômetro total percorrido 
 

Esta informação permite conhecer a relação entre a quantidade de toneladas que 

se coleta e a quilometragem total percorrido por mês. O aumento ou a diminuição do 

valor se reflete necessariamente no custo do serviço. Neste índice se considera de 

maneira implícita a densidade populacional, método de coleta (calçada ou esquina), tipo 

de armazenamento dos resíduos, freqüência do serviço, rotas adequadas de coleta e o 

número de ajudantes. O que diferencia do indicador kg/km do setor, é que a maior 

incidência está representada pela distância do lugar de descarga (planta de transferência 

ou aterro sanitário). 

Intervalo aceitável: 100 a 150 kg/total km recorridos (serviço com 43% de freqüência 

diária e 57% de freqüência intermediária, método de calçada, 3 ajudantes, 25 km do 

lugar de descarga). 
 

mês ao  veículospelos percorrida Extensão 
 1.000 * mês ao coletados resíduos de Quantidade

 

Expresso em: kg/km 
 

o Toneladas/ajudante/dia 
 

Esta informação permite conhecer o rendimento diário de um ajudante de coleta 

em relação à quantidade de quilogramas que coleta. Neste índice se considera de 

maneira implícita o método de coleta (calçada ou esquina), tipo de armazenamento de 

resíduos, idade e condições físicas do trabalhador, tipo de veículo, quantidade de 

viagens realizadas. 

Intervalo aceitável: 4,5 a 5,0 t/ajudante/dia (método de calçada, compactadora de 14 m³, 

2 viagens/dia). 
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mês) ao efetivos (dias * mês) ao efetivos ajudantes de e(Quantidad 
mês ao coletados resíduos de Quantidade  

Expresso em: t/ajud.dia 
 

o Toneladas/setor/dia 
 

Esta informação permite conhecer variações diárias da quantidade de resíduos 

que se coleta por setor. Neste índice se considera de maneira implícita a planejamento 

do serviço (área do setor, número de viagens, freqüência do serviço de coleta), 

capacidade do veículo e rendimento dos trabalhadores. 

Intervalo aceitável: 12 a 14 t/setor/dia (área aprox. do setor: 0,7 km², 02 viagens por 

setor, compactadora de 14 m³ de capacidade). 
 

mês) ao efetivos (dias * setores) de e(Quantidad  
mês ao coletados resíduos de Quantidade  

Expresso em: t/setor/dia 
 

o Toneladas/tempo total de coleta 
 

Esta informação permite conhecer a relação entre a quantidade de toneladas que 

se coleta e o tempo que toma esta atividade. A diminuição do valor obtido se reflete 

necessariamente no aumento do custo do serviço. Neste índice se considera de maneira 

implícita a infra-estrutura urbana, densidade populacional, método de coleta (calçada o 

esquina), quantidade de ajudantes, tipo de armazenamento dos resíduos, características 

do veículo, horários de coleta e velocidade promédio de coleta. 

Intervalo aceitável: 2,3 a 2,6 t/hora de coleta (pistas pavimentadas, método de calçada, 3 

ajudantes, 10 km/hora velocidade promédio na coleta). 
 

mês ao coleta de  totalTempo  
mês ao coletados resíduos de Quantidade  

Expresso em: t/horas 
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o Toneladas/veículos programados/dia 
 

Esta informação permite determinar se a quantidade de veículos programados 

será necessária e se aproveita ao máximo sua capacidade instalada. A subutilização ou o 

uso excessivo incide no custo do serviço, quer porque se usa mais veículos de que o 

necessário ou porque são expostos a danos antecipados. Neste índice se consideram de 

maneira implícita a capacidade dos veículos e o número de turnos e viagens realizados. 

Intervalo aceitável: 26 a 30 t/veíc. programados/dia (veículo de 14 m³ de capacidade, 2 

turnos/dia, 2 viagens por turno). 
 

mês) ao efetivos (dias * noturno)/2 + (diurno sprogramado  veículosde Quantidade  
mês ao coletados resíduos de Quantidade  

Expresso em: t/veíc. programados/dia 
 

o Tonelada/viagem 
 

Esta informação serve para determinar se os setores e rotas de coleta são 

estabelecidos adequadamente, assim como para controlar a sobrecarga dos veículos. 

Estabelece-se como informação base para a medição e faturamento do serviço. 

Intervalo aceitável: 6 a 7 t/viagem (compactadora de 14 m³ de capacidade, com 3 

ajudantes de coleta). 
 

mês ao realizados  viagensde Quantidade 
mês ao coletados resíduos de Quantidade  

Expresso em: t/viagem 
 

Serviço de coleta seletiva 
 

o Porcentagem de desvio de resíduos 
 

Permite determinar a quantidade de resíduos que são coletados em forma 

seletiva e que, portanto, não ingressam no aterro sanitário. Neste índice se considera de 

maneira implícita a cobertura do serviço de coleta seletiva. 
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Intervalo aceitável: Depende da análise de custo-benefício, pois não é o único indicador 

de viabilidade da coleta seletiva porque não se têm em conta os benefícios sociais e 

ambientais da reciclagem. 
 

coletados resíduos de quantidade + mês ao coletados sreciclávei resíduos de Quantidade  
100 * mês ao coletados sreciclávei resíduos de Quantidade  

Expresso em: percentual 
 

o Rendimento da coleta seletiva mensal 
 

Esta informação permite determinar a porcentagem de resíduos recicláveis 

coletados em relação ao total de resíduos recolhidos mensalmente. Neste índice se 

considera de maneira implícita a composição física dos resíduos, a presença de um 

sistema paralelo e informal de segregação e a cobertura do serviço de coleta seletiva. 

Intervalo aceitável: Depende da análise de custo-benefício, pois não é o único indicador 

de viabilidade da coleta seletiva porque não se têm em conta os benefícios sociais e 

ambientais da reciclagem. 
 

mês ao coletados resíduos de Quantidade  
100 * mês ao coletados sreciclávei resíduos de Quantidade  

Expresso em: percentual 

o Rendimento efetivo da coleta seletiva 
 

Esta informação permite determinar a porcentagem de resíduos recuperados em 

relação ao total de resíduos recolhidos ao mês. Neste índice se considera de maneira 

implícita a composição física dos resíduos e a demanda de material segregado. 

Intervalo aceitável: Depende da análise de custo-benefício, pois não é o único indicador 

de viabilidade da coleta seletiva porque não se têm em conta os benefícios sociais e 

ambientais da reciclagem. 
 

mês ao coletado sreciclávei resíduos de Quantidade  
100 * mês ao recuperado resíduos de Quantidade  

Expresso em: percentual 
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Serviço de transferência 
 

o Densidade dos resíduos (na unidade de transferência) 
 

A informação sobre densidade dos resíduos permite determinar se a quantidade 

dos resíduos que transporta a unidade está de acordo com sua capacidade. A densidade 

permite determinar a sobrecarga do veículo prévia verificação do(s) tipo(s) de resíduos 

que se transferem. 

Intervalo aceitável: 0,40 a 0,45 t/m³ (resíduos domiciliares descarregados por gravidade 

desde unidades compactadoras, 50% composto de matéria orgânica). 
 

ncia transferêde  veículodo Capacidade
ncia transferêde opor veícul adas transportToneladas  

Expresso em: t/m³ 
 

o Toneladas/tempo total de transferência 
 

Esta informação permite conhecer a relação entre a quantidade de toneladas que 

se transfere e o tempo que toma a atividade. A diminuição do valor obtido se reflete 

necessariamente no aumento do custo do serviço. Neste índice se considera de maneira 

implícita o tipo de estação de transferência, o veículo que realiza a descarga, o trânsito 

nas vias internas, manobrabilidade na plataforma de descarga, tempo de pesagem, 

registro do veículo de coleta e disponibilidade dos veículos de transferência. 

Intervalo aceitável: 40 a 50 t/hora (descarga por gravidade, disponibilidade permanente 

de veículos de transferência, trânsito e manobrabilidade adequados à zona de descarga). 
 

mês ao ncia transferêde  totalTempo  
mês ao dos transferiresíduos de  toneladasde Quantidade  

Expresso em: t/horas 
 

o Toneladas/veículos programados/dia 
 

Esta informação permite determinar se a quantidade de veículos programados é 

a necessária. A subutilização ou a sobrecarga dos veículos incide no custo do serviço, 
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quer porque se está utilizando mais veículos do que o necessário ou são expostos a 

danos antecipados. Neste índice se consideram de maneira implícita a capacidade dos 

veículos e o número de turnos e viagens realizados. 

Intervalo aceitável: 100 a 108 t/veíc. programado/dia (veículo de 60 m³ de capacidade, 2 

turnos/dia, 2 viagens por turno). 
 

mês) ao efetivos (dias *  veículos)de  total(Nº  
mês ao dos transferiresíduos de  toneladasde Quantidade  

Expresso em: t/veíc. programado/dia 
 

o Tonelada/viagem 
 

Esta informação permite estabelecer a quantidade promédio de resíduos que 

transfere uma unidade por viagem, assim como controlar a sobrecarga dos veículos. 

Estabelece-se como informação base para a medição e faturamento do serviço. 

Intervalo aceitável: 25 a 27 t/viagem (veículo de 60 m³ de capacidade, sem sistema de 

compactação). 
 

mês ao  viagensde Nº  
mês ao dos transferiresíduos de  toneladasde Quantidade  

Expresso em: t/viagem 
 

Serviço de disposição final 
 

o Densidade dos resíduos (no aterro sanitário) 
 

A densidade obtida permite determinar o grau de compactação dos resíduos. O 

aumento ou a diminuição do valor obtido incide na vida útil do aterro e na qualidade do 

processamento. 

Intervalo aceitável: 0,75 a 0,85 t/m³ (resíduos domiciliares, compactados 

horizontalmente e em talude com trator sobre esteira). 
 

 tempode período um em resíduos pelos ocupado Volume

 tempode período um em recebidos resíduos de Quantidade
 

Expresso em: t/m³ 
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o Cobertura do serviço de disposição final 
 

Permite conhecer a porcentagem dos resíduos que são dispostos técnica e 

sanitariamente. Neste índice se consideram de maneira implícita o adequado 

planejamento, a permanente supervisão do serviço e a existência de um lugar apropriado 

para disposição final dos resíduos. 

Intervalo aceitável: 85 a 100%. 
 

coletados resíduos de Quantidade  

100 * sanitário aterro no dispostos resíduos de Quantidade
 

Expresso em: percentual 
 

o Relação entre capacidade líquida e volume a ocupar em um aterro 
 

Esta informação permite determinar a vida útil de um aterro sanitário em dias ou 

anos. Neste índice se considera de maneira implícita a densidade promédio dos resíduos 

que alcançam os resíduos dispostos, a quantidade de resíduos sólidos a dispor 

diariamente e a capacidade líquida projetada que ocuparão os resíduos.Onde: A 

capacidade líquida a ocupar se obtém dividindo a quantidade diária de resíduos a dispor 

entre a densidade promédio que alcançam os resíduos no aterro sanitário (0,75 t/m³) 
 

dia ao recebidos resíduos de Volume  
 resíduos os ocuparão que  totalCapacidade

 

Expresso em: m³/(m³/dia) 
 

o Rendimento de composto por tonelada de resíduo 
 

Permite determinar a porcentagem de composto obtido por tonelada de matéria 

prima empregada. Neste índice se consideram de maneira implícita a composição dos 

resíduos (quantidade de matéria orgânica) e o tipo de fermentação: natural (ar livre) ou 

acelerada (digestores). 

Intervalo aceitável: 30 a 35% (em 3 meses). 
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prima matéria como utilizados resíduos de Quantidade  
 100 * obtido composto de Quantidade  

Expresso em: percentual 
 

o Toneladas recebidas/horas máquina 

Esta informação estabelece a relação entre a quantidade de horas máquina e as 

toneladas recebidas mensalmente. O aumento ou a diminuição do valor incide no custo 

do serviço. 

Intervalo aceitável: 40 a 50 t/horas máquina (altura promédio de capa de resíduos: 3,5 

metros, altura promédio da cobertura diária: 0,4 m). 

 

mês ao empregadas  totalmáquinas horas de Quantidade  
 sanitário aterro no mês ao recebidos resíduos de Quantidade  

Expresso em: t/horas maq. 
 

Serviço de manutenção 
 

o Disponibilidade mensal de veículos 
 

Esta informação permite conhecer a porcentagem total de horas utilizadas para a 

manutenção do veículo de coleta. Neste índice se considera de maneira implícita o 

tempo de trabalho e rendimento dos veículos, freqüência de manutenção, tempo para 

efetuar trocas de turno, lavagem dos veículos e refresco do pessoal. 

Intervalo aceitável: Superior a 0,85. 

as/veículo trabalhadHoras  
 /veículo)manutenção de horas - as/veículo trabalhad(Horas

 

Expresso em: percentual 
 

o Operatividade dos veículos de coleta 
 

Esta informação permite determinar a porcentagem total de veículos que se 

encontram em operação. Neste índice se considera de maneira implícita a capacidade de 

proporcionar adequados e oportunos serviços de manutenção preventivo e corretivo, de 
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contar com pessoal capacitado e recursos econômicos para cobrir os gastos daqueles 

serviços e o ano de fabricação dos veículos de coleta. 

Intervalo aceitável: 85 a 100%. 
 

coleta de  veículosde Quantidade
 100 * operativos coleta de  veículosde Quantidade  

Expresso em: percentual 
 

o Rendimento do combustível 
 

Estabelece a relação entre a quilometragem percorrida por um veículo e o 

consumo de combustível ao mês. O aumento ou a diminuição do valor obtido incide no 

custo do serviço. Neste índice se consideram de maneira implícita o desempenho do 

motorista, as condições mecânicas do veículo (regulação da bomba de injeção) e as 

condições das vias (pendente, pistas sem asfaltar). 

Intervalo aceitável: 2 a 3 km/litro. 
 

mês ao coleta de  veículospelos utilizado lcombustíve de Quantidade
 100 * operativos coleta de  veículosde Quantidade  

Expresso em: km/l 
 

o Rendimento de pneus 
 

Esta informação se utiliza para conhecer e projetar os custos operativos do 

serviço (custos diretos – materiais) e para verificar o rendimento de cada um dos pneus 

dos veículos de coleta. Neste índice se considera de maneira implícita o desempenho do 

motorista, condições climáticas, condições das vias (pendente, pistas sem asfaltar), 

qualidade do pneu e adequada supervisão (pressão e rotação). 

Intervalo aceitável: 40.000 a 50.000 km (altura radial, inclui a primeira vida mais 

recauchutagem). 

Pneu
 rodada Extensão

 

Expresso em: km/pneu 
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o Horas trabalhadas na manutenção corretiva/horas trabalhadas na manutenção 
 

Neste índice se consideram de maneira implícita a renovação oportuna de 

equipes e a aplicação de técnicas de planejamento e controle. 

Intervalo aceitável: Menor de 30%. 
 

 trabalhode efetivas homem-Horas
100 * corretiva manutenção de efetivas homem-Horas

 

Expresso em: km/pneu 
 

o Horas trabalhadas na manutenção preventivo/horas trabalhadas na manutenção 
 

Neste índice se consideram de maneira implícita a renovação oportuna de 

equipes e a aplicação de técnicas de planejamento e controle. 

Intervalo aceitável: Maior de 70%. 
 

 trabalhode efetivas homem-horas de Quantidade
100 * preventiva manutenção de efetivas homem-Horas  

Expresso em: percentual 
 

o Ordens de trabalho planificadas/ordens de trabalho executadas 
 

Permite determinar a porcentagem das atividades executadas que tenham sido 

planejados. 

Intervalo aceitável: 95%. 
 

executadas  trabalhode ordens de Quantidade
100 x planejadas  trabalhode ordens de Quantidade  

Expresso em: percentual 
 

o Produtividade do pessoal de manutenção 
 

Permite determinar como se desempenha o pessoal da área de manutenção em 

relação às normas de trabalho. Neste índice se considera de maneira implícita o nível de 

supervisão e de capacitação de pessoal. 

Intervalo aceitável: 70 a 80%. 
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rendimento x método x Utilização  

Expresso em: percentual 
 

Onde: 

Utilização: É a quantidade de tempo que os recursos se ocupam produtivamente (horas-

homem efetivas de trabalho). 

Método: É a maneira como se utilizam os recursos 

Rendimento: É o nível de habilidade e esforço utilizado durante a ocupação produtiva 

(horas de reparação por atividade). 
 

Drenagem urbana 
 

o Índice de atendimento de Macrodrenagem 
 

Área urbana atendida por Macrodrenagem. 

Total Área
100 x gemMacrodrenapor  atendida urbana Área

 

Expresso em: percentual 
 

o Índice de atendimento de Microdrenagem 
 

Área urbana atendida por Microdrenagem. 
 

Total Área
100 x gemMicrodrenapor  atendida urbana Área

 

Expresso em: percentual 
 

o Índice de Ruas Pavimentadas: 
 

Definição do percentual de ruas pavimentadas. 
 

Ruas de Total Quantidade
100 x asPavimentad Ruas de Quantidade  

Expresso em: percentual 
 

Onde: Ruas asfaltadas engloba a aplicação de asfalto, paralelepípedo e/ou blocket 
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o Índice de Ruas com Sarjeta 
 

Definição da quantidade de ruas com sarjeta. 
 

Ruas de Total Quantidade
Sarjeta com Ruas de Quantidade  

Expresso em: percentual 

o Índice de Ruas com Galerias 
 

Definição da quantidade de ruas com galerias. 
 

Ruas de Total Quantidade
Galerias com Ruas de Quantidade  

Expresso em: percentual 
 

o Índice de Ruas Sujeitas a Empoçamentos 
 

Definição da quantidade de ruas susceptíveis a empoçamentos. 
 

Ruas de Total Quantidade
osEmpoçament a Sujeitas Ruas de Quantidade  

Expresso em: percentual 
 

o Índice de domicílios sujeito a inundamento 
 

Permite expressar a quantidade de domicílios localizados em lugares sujeitos a 

inundamento. 

Domicílios de Total Quantidade

oInundament de Cota da Abaixo Áreas em sLocalizado Domicílios de Quantidade
 

Expresso em: percentual 
 

o Índice de domicílios expostos a inundações e a empoçamentos 

Permite expressar a quantidade de domicílios localizados em ruas sujeitas a inundações 

e a empoçamentos. 

Domicílios de Total Quantidade
100 x osEmpoçament a e Inundações a Sujeitas Ruas em sLocalizado Domicílios de Quantidade

Expresso em: percentual 
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o Indicador de ocorrência de alagamentos 
 

Permite determinar a periodicidade dos alagamentos ocorridos. 

Tempo
sAlagamento de Quantidade  

Expresso em: alagamentos/ tempo 
 

De Balanço: 
 

o Liquidez Corrente: 
 

É o quociente entre o valor das disponibilidades, dos direitos realizáveis no 

curso do exercício social subseqüente e das aplicações de recursos em despesas do 

exercício subseqüente e o valor das obrigações do prestador de serviços, inclusive 

financiamentos para a aquisição de direitos do Ativo Permanente com vencimentos no 

exercício subseqüente. 

Circulante Passivo
Circulante Ativo  

 

o Liquidez Geral: 
 

É o quociente entre o valor das disponibilidades, dos direitos realizáveis no 

curso do exercício social subseqüente e das aplicações de recursos em despesas do 

exercício subseqüente somado aos direitos realizáveis após o término do exercício 

seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a 

sociedades coligadas ou controladas, diretores, acionistas ou participantes no lucro do 

prestador de serviços, que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto do 

prestador de serviços, e o somatório do valor das obrigações do prestador de serviços, 

inclusive financiamentos para a aquisição de direitos do Ativo Permanente com 

vencimentos no exercício subseqüente e o valor das obrigações do prestador de 

serviços, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do Ativo Permanente, com 

vencimentos após o exercício subseqüente. 
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Prazo Longo a Exigível  Circulante Passivo
Prazo Longo a Realizável  Circulante Ativo

+

+  

o Grau de endividamento: 
 

É o somatório do valor das obrigações do prestador de serviços, inclusive 

financiamentos para a aquisição de direitos do Ativo Permanente com vencimentos no 

exercício subseqüente, mais valor das obrigações do prestador de serviços, inclusive 

financiamentos para aquisição de direitos do Ativo Permanente, com vencimentos após 

o exercício subseqüente e mais o valor da subtração entre as receitas de exercícios 

futuros e os custos e despesas a elas correspondentes. Sendo dividido pelo valor da 

soma das contas do Ativo Circulante, Ativo Realizável a Longo Prazo e Ativo 

Permanente. 
 

Total Ativo
Futuros Exercícios de Resultado  Prazo Longo a Exigível  Circulante Passivo ++  

 

o Margem Operacional com Depreciação: 
 

É o quociente entre o lucro ou prejuízo resultante da atividade operacional do 

prestador de serviços e o valor da receita anual decorrente das atividades-fim do 

prestador de serviços, ou seja, produção e distribuição de água e coleta, tratamento e 

disposição de esgotos. 
 

lOperaciona Receita
oDepreciaçã com lOperaciona Resultado  

Expresso: percentual 
 

o Margem Líquida com Depreciação: 
 

É o quociente entre o resultado do exercício (lucro ou prejuízo) que remanescer 

depois de deduzidas do Resultado Operacional com Depreciação, as despesas não 

operacionais, as despesas financeiras, o imposto de renda, as participações previstas nos 

estatutos de debêntures de empregados, administradores e partes beneficiárias, e as 

contribuições para instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados e 
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o valor da receita anual decorrente das atividades-fim do prestador de serviços, ou seja, 

produção e distribuição de água e coleta, tratamento e disposição de esgotos. 
 

lOperaciona Receita
oDepreciaçã com Líquido Lucro  

Expresso: percentual 
 

o Retorno sobre o Patrimônio: 
 

É o quociente entre o resultado do exercício (lucro ou prejuízo) que remanescer 

depois de deduzidas do Resultado Operacional com Depreciação, as despesas não 

operacionais, as despesas financeiras, o imposto de renda, as participações previstas nos 

estatutos de debêntures de empregados, administradores e partes beneficiárias, e as 

contribuições para instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados e 

a diferença entre o valor contábil pertencente aos acionistas ou sócios do prestador de 

serviços e o resultado do exercício (lucro ou prejuízo) que remanescer depois de 

deduzidas do Resultado Operacional com Depreciação, as despesas não operacionais, as 

despesas financeiras, o imposto de renda, as participações previstas nos estatutos de 

debêntures de empregados, administradores e partes beneficiárias, e as contribuições 

para instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados. 
 

Líquido Lucro - Líquido Patrimônio
Líquido Lucro  

Expresso: percentual 
 

o Composição de Exigibilidade: 
 

É o quociente entre o valor das obrigações do prestador de serviços, inclusive 

financiamentos para a aquisição de direitos do Ativo Permanente com vencimentos no 

exercício subseqüente e o somatório do valor das obrigações do prestador de serviços, 

inclusive financiamentos para a aquisição de direitos do Ativo Permanente com 

vencimentos no exercício subseqüente e o valor das obrigações do prestador de 

serviços, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do Ativo Permanente, com 

vencimentos após o exercício subseqüente. 
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Prazo Longo a Exigível  Circulante Passivo
Circulante Passivo

+

 

Expresso: percentual 
 

o Margem Operacional sem Depreciação: 
 

É o quociente entre o lucro ou prejuízo resultante da atividade operacional do 

prestador de serviços, sem incluir nos custos as despesas de depreciação e o valor da 

receita anual decorrente das atividades-fim do prestador de serviços, ou seja, produção e 

distribuição de água e coleta, tratamento e disposição de esgotos. 

lOperaciona Receita
oDepreciaçã sem lOperaciona Resultado  

Expresso: percentual 
 

o Margem Líquida sem Depreciação: 
 

É o quociente entre o resultado do exercício (lucro ou prejuízo) que remanescer 

depois de deduzidas do Resultado Operacional sem Depreciação as despesas não 

operacionais, as despesas financeiras, o imposto de renda, as participações previstas nos 

estatutos de debêntures de empregados, administradores e partes beneficiárias, e as 

contribuições para instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados e 

o valor da receita anual decorrente das atividades-fim do prestador de serviços, ou seja, 

produção e distribuição de água e coleta, tratamento e disposição de esgotos. 
 

lOperaciona Receita
oDepreciaçã sem Líquida Resultado  

Expresso: percentual 
 

Sobre Qualidade: 

o Economias Atingidas por Paralisações: 
 

É o quociente entre a quantidade total anual, inclusive repetições, de economias 

ativas atingidas por paralisações no sistema de distribuição de água, cuja duração foi 

igual ou superior a seis horas, no caso de município atendido por mais de um sistema, as 
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informações dos diversos sistemas devem ser somadas e a quantidade de vezes, no ano, 

em que ocorreram paralisações no sistema de distribuição de água, cuja duração foi 

igual ou superior a seis horas, no caso de município que é atendido por mais de um 

sistema as paralisações dos diversos sistemas devem ser somadas. 
 

esParalisaçõ de Quantidade
esParalisaçõpor  Atingidas Ativas Economias de Quantidade  

Expresso: economias/paralisação 

 
 

o Duração Média das Paralisações: 
 

É o quociente entre a quantidade de horas, no ano, em que ocorreram 

paralisações no sistema de distribuição de água, cuja duração foi igual ou superior a seis 

horas. No caso de município que é atendido por mais de um sistema as durações das 

paralisações dos diversos sistemas devem ser somadas e a quantidade de vezes, no ano, 

em que ocorreram paralisações no sistema de distribuição de água, cuja duração foi 

igual ou superior a seis horas, no caso de município que é atendido por mais de um 

sistema as paralisações dos diversos sistemas devem ser somadas. 
 

esParalisaçõ de Quantidade
esParalisaçõ das Duração  

Expresso: horas/paralisação 
 

o Economias Atingidas por Intermitências: 
 

É o quociente entre a quantidade total anual, inclusive repetições, de economias 

ativas atingidas por intermitências prolongadas no sistema de distribuição de água, no 

caso de município atendido por mais de um sistema, as informações dos diversos 

sistemas devem ser somadas e a quantidade de vezes, no ano, inclusive repetições, em 

que ocorreram interrupções sistemáticas no sistema de distribuição de água do 

município, no caso de município atendido por mais de um sistema, as informações dos 

diversos sistemas devem ser somadas. 
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asSistemátic esInterrupçõ de Quantidade
sProlongada ciasIntermitênpor  Atingidas Ativas Economias de Quantidade  

Expresso: economias/paralisação 
 

o Duração Média das Intermitências: 
 

É o quociente entre a quantidade de horas, no ano, em que ocorreram 

intermitências prolongadas no sistema de distribuição de água do município, no caso de 

município que é atendido por mais de um sistema, as informações dos diversos sistemas 

devem ser somadas e a quantidade de vezes, no ano, inclusive repetições, em que 

ocorreram interrupções sistemáticas no sistema de distribuição de água do município, 

no caso de município atendido por mais de um sistema, as informações dos diversos 

sistemas devem ser somadas. 
 

asSistemátic esInterrupçõ de Quantidade
sProlongada ciasIntermitênpor  Duração  

Expresso: horas/interrupção 
 

o Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão: 
 

É o quociente entre a quantidade total anual de amostras coletadas na saída das 

unidades de tratamento e na rede de distribuição de água, para aferição do teor de cloro 

residual livre na água, cujo resultado da análise ficou fora do padrão, no caso de 

município atendido por mais de um sistema, as informações dos diversos sistemas 

devem ser somadas e a quantidade total anual de amostras coletadas na saída das 

unidades de tratamento e na rede de distribuição de água, para aferição do teor de cloro 

residual livre na água, no caso de município atendido por mais de um sistema, as 

informações dos diversos sistemas devem ser somadas. 
 

Residual Cloro de Aferição para Analisadas Amostras de Quantidade
Padrão do fora Resultado com Residual Cloro de Análises para Amostras de Quantidade  

Expresso: percentual 
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o Incidência das Análises de Turbidez Fora do Padrão: 
 

É o quociente entre a quantidade total anual de amostras coletadas na saída das 

unidades de tratamento e na rede de distribuição de água, para aferição do teor de 

turbidez da água, cujo resultado da análise ficou fora do padrão, no caso de município 

atendido por mais de um sistema, as informações dos diversos sistemas devem ser 

somadas e a quantidade total anual de amostras coletadas na saída das unidades de 

tratamento e na rede de distribuição de água, para aferição do teor de turbidez da água, 

no caso de município atendido por mais de um sistema, as informações dos diversos 

sistemas devem ser somadas. 

Turbidez de Aferição para Analisadas Amostras de Quantidade
Padrão do fora Resultado com Turbidez de Análises para Amostras de Quantidade  

Expresso: percentual 
 

o Duração Média de Reparos de Extravasamentos de Esgotos: 
 

É o quociente entre a quantidade de horas, no ano, despendida no conjunto de 

ações para solução dos problemas de extravasamentos na rede de coleta de esgotos, 

desde a primeira reclamação junto ao prestador de serviços até a conclusão do reparo, 

no caso de município atendido por mais de um sistema, as informações dos diversos 

sistemas devem ser somadas e a quantidade de vezes, no ano, inclusive repetições, em 

que foram registrados extravasamentos na rede de coleta de esgotos, no caso de 

município atendido por mais de um sistema, as informações dos diversos sistemas 

devem ser somadas. 
 

sRegistrado Esgotos de entosExtravasam de Quantidade
sRegistrado entosExtravasam de Duração  

Expresso: horas/extravasamento 
 

o Índice de Conformidade da Quantidade de Amostras - Cloro Residual: 
 

É o quociente entre a quantidade total anual de amostras coletadas na saída das 

unidades de tratamento e na rede de distribuição de água, para aferição do teor de cloro 

residual livre na água, no caso de município atendido por mais de um sistema, as 
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informações dos diversos sistemas devem ser somadas e a quantidade mínima anual de 

amostras a coletar na saída das unidades de tratamento e na rede de distribuição de água 

para aferição do teor de cloro residual livre na água, de acordo com a Portaria 518/04 do 

Ministério da Saúde, no caso de município atendido por mais de um sistema, as 

informações dos diversos sistemas devem ser somadas. 
 

Residual Cloro de Análises para asObrigatóri Amostras de Mínima Quantidade
Residual Cloro de Aferição para Analisados Amostras de Quantidade  

Expresso: percentual 

o Índice de Conformidade da Quantidade de Amostras - Turbidez: 
 

É o quociente entre a quantidade total anual de amostras coletadas na saída das 

unidades de tratamento e na rede de distribuição de água, para aferição do teor de 

turbidez da água, no caso de município atendido por mais de um sistema, as 

informações dos diversos sistemas devem ser somadas e a quantidade mínima anual de 

amostras a coletar na saída das unidades de tratamento e na rede de distribuição de água 

para aferição do teor de turbidez da água, de acordo com a Portaria 518/04 do 

Ministério da Saúde, no caso de município atendido por mais de um sistema, as 

informações dos diversos sistemas devem ser somadas. 
 

Turbidez de Análises para asObrigatóri Amostras de Mínima Quantidade
Turbidez de Aferição para Analisados Amostras de Quantidade  

Expresso: percentual 
 

o Extravasamento de Esgoto por Extensão de Rede 
 

É o quociente entre a quantidade de vezes, no ano, inclusive repetições, em que 

foram registrados extravasamentos na rede de coleta de esgotos, no caso de município 

atendido por mais de um sistema, as informações dos diversos sistemas devem ser 

somadas e a quantidade total anual, inclusive repetições, de economias ativas atingidas 

por paralisações no sistema de distribuição de água, cuja duração foi igual ou superior a 

seis horas, no caso de município atendido por mais de um sistema, as informações dos 

diversos sistemas devem ser somadas. 
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Esgoto de Rede da Extensão
sRegistrado Esgotos de entosExtravasam de Quantidade  

Expresso: extravasamento/km 
 

o Duração Média dos Serviços Executados: 
 

É o quociente entre a quantidade total de horas, no ano, despendida no conjunto 

de ações para execução dos serviços reclamados e/ou solicitados, desde a primeira 

reclamação e/ou solicitação até a conclusão do serviço, no caso de município atendido 

por mais de um sistema, as informações dos diversos sistemas devem ser somadas e a 

quantidade total anual de serviços executados nos sistemas de abastecimento de água e 

de esgotamento sanitário relativo às reclamações e/ou solicitações feitas, no caso de 

município que é atendido por mais de um sistema, as informações dos diversos sistemas 

devem ser somadas. 
 

Executados Serviços de Quantidade
Serviços dos  Execução de Tempo  

Expresso: horas/serviço 
 

o Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão: 
 

É o quociente entre a quantidade total anual de amostras coletadas na saída das 

unidades de tratamento e na rede de ditribuição de água, para aferição do teor de 

coliformes totais, cujo resultado da análise ficou fora do padrão, no caso de município 

atendido por mais de um sistema, as informações dos diversos sistemas devem ser 

somadas e a quantidade total anual de amostras coletadas na saída das unidades de 

tratamento e na rede de distribuição de água, para aferição do teor de coliformes totais. 

Considerar a totalização final das amostras, após recoleta. O termo recoleta corresponde 

à coleta de amostras extras, feita nos pontos onde foram obtidos resultados 

desfavoráveis, conforme estabelecido pela Portaria 518/04 do Ministério da Saúde, no 

caso de município atendido por mais de um sistema, as informações dos diversos 

sistemas devem ser somadas. 
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Totais Coliformes de Aferição para Analisadas Amostra de Quantidade
Padrão do Fora Resultados com Totais Coliformes de Análises para Amostras de Quantidade

 

Expresso: percentual 
 

o Índice de Conformidade da Quantidade de Amostras - Coliformes Totais: 
 

É o quociente entre a quantidade total anual de amostras coletadas na saída das 

unidades de tratamento e na rede de distribuição de água, para aferição do teor de 

coliformes totais. Considerar a totalização final das amostras, após recoleta. O termo 

recoleta corresponde à coleta de amostras extras, feita nos pontos onde foram obtidos 

resultados desfavoráveis, conforme estabelecido pela Portaria 518/04 do Ministério da 

Saúde, no caso de município atendido por mais de um sistema, as informações dos 

diversos sistemas devem ser somadas e a quantidade mínima anual de amostras a coletar 

nas saídas das unidades de tratamento e na rede de distribuição, de acordo com a tabela 

8 da Portaria 518/04 do Ministério da Saúde, no caso de município atendido por mais de 

um sistema, as informações dos diversos sistemas devem ser somadas. 
 

Totais Coliformes para asObrigatóri Amostra de Mínima Quantidade
Totais Coliformes de Aferição para Analisadas Amostra de Quantidade  

Expresso: percentual 
 

A fiscalização no sistema de abastecimento de água, de tratamento de esgoto, de 

coleta e destino do lixo e do sistema de drenagem é uma das fases da regulação.  
 

O ente regulador deve ser também, o responsável pelo acompanhamento de 

estudos tarifários, para os serviços que são tarifados, viabilizando a sustentabilidade do 

serviço prestado. Quando se tratar de serviços não tarifados deve ser realizado um 

estudo buscando definir a origem do custeio da execução do serviço. 
 

A implantação de programas como ouvidoria, englobando a disponibilização do 

serviço 0800 e o atendimento pessoal, os quais propiciam o contato direto com o 

consumidor e facilitam o atendimento e a mediação de queixas dos consumidores, 
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possibilitando a coleta de dados e a solução de problemas entre as partes, sendo um 

instrumento facilitador do relacionamento usuário/fornecedor. 
 

A realização de audiências e consultas públicas sobre questões relacionadas à 

qualidade dos serviços prestados e ao preço da tarifa, servindo como mediador, na 

maioria das vezes, dos diversos conflitos surgidos entre usuário e prestador.  
 

A disponibilidade de questionários para que o usuário possa expressar opinião 

pessoal de forma anônima ou não, além de ser fonte de suprimento para banco de dados, 

valoriza a opinião pública através da participação popular. 
 

Propiciar a participação popular é uma das premissas da regulação, e é um canal 

direto que propicia mensurar o grau de satisfação dos usuários auxiliando no controle 

social da prestação. 
 

Um dos meios que possibilita divulgar este controle social é a criação ilhas 

digitais, um stand itinerante, cujo funcionamento deve ser da seguinte forma, o stand se 

fixa por um determinado período de tempo em locais de fácil acesso e de grande 

circulação de pessoas. Ele deve dispor de pessoas capacitadas, que possam esclarecer 

dúvidas sobre direitos e deveres do consumidor e auxiliando a interpretar os índices. 

Sendo necessária a criação de um site que possibilite a disponibilidade dos dados na 

internet. 
 

O exemplo pioneiro desse tipo de divulgação foi da ARCE com o Sistema de 

Indicadores para a Regulação de Água e Esgoto - SIRAE, que tem o intuito de 

quantificar através de índices a prestação de serviços da concessionária regulada, 

auxiliar na avaliação da qualidade de água, da rede de esgoto e a eficiência dos serviços 

prestados. A divulgação de destes índices de desempenho é feita através do site da 

agência, onde se pode fazer consulta por município e obter uma avaliação geral ou 

pontual deste.  
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A análise e a aplicação destes índices podem formar subsídios para melhorias na 

metodologia de fiscalização, objetivando a melhoria da eficiência e eficácia das ações e, 

consequentemente, nos serviços prestados. 
 

5.3. Publicações: 
 

Para estimular a participação popular é imprescindível que a população 

obtenha conhecimento de seus direitos e deveres, sendo possível essa divulgação por 

empenho da prestadora e/ou da reguladora. 
 

O ato de regular ainda é desconhecido por muitos, sendo necessário disseminar 

essa função do poder público para fortalecer sua credibilidade, a divulgação das ações 

do ente de regulação junto aos resultados obtidos fortalece a imagem perante a 

população.  
 

Para divulgar o ente regulador é necessário descrever suas ações e seus 

objetivos, o que pode ser realizado através de publicações, tais como livros técnicos, 

cartilhas informativas sobre direitos e deveres dos usuários, folders, além de palestras 

que podem informar de forma sucinta qual a missão de um ente regulador. 
 

O ente deve ainda publicar suas próprias resoluções e normas que regulam o 

setor com a finalidade de ter suas ações embasadas em um aparato jurídico para atingir 

sua missão e seus objetivos. 
 

As publicações informativas devem ser desenvolvidas em uma linguagem 

acessível aos leigos, distribuídas em pontos estratégicos a fim de alcançar o maior 

numero de usuários. Há também o desenvolvimento de manuais para facilitar o 

desenvolvimento do trabalho, seja em loco ou a análise dos dados, que deve ter uma 

linguagem mais técnica e deve englobar todas as áreas da regulação. 
 

Com a finalidade de facilitar essa divulgação, o ente pode disponibilizar todas 

suas publicações na internet, pois é um meio rápido e que vem se tornando cada vez 

mais acessível, conseguindo assim atingir a diversas classes sociais. 
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Nas ilhas, que tem um número considerável de acessos, também podem ser 

utilizados outros meios de informações além dos índices disponibilizados, como 

cartilhas, livros, informações sobre a tarifação dos serviços, divulgação dos índices 

característicos dos serviços, a normatização do setor, sejam normas, leis e/ou 

resoluções. 
 

Outro meio de disseminação dos resultados obtidos através da coleta e da 

interpretação dos dados é a distribuição de informativos em locais, o que pode ocorrer 

de diversas formas, como por exemplo, através de revistas e jornais facilitando o acesso 

de todos, ou por meios de telecomunicações alcançando um grande número de pessoas 

de uma só vez, porém o custo deve ser levado em consideração.  
 

5.4.  Impactos: 

 

Os impactos, que podem ser bons ou ruins, são impossíveis de não ocorrerem, 

no caso de impactos que tenham benfeitorias e tragam melhorias são considerados os 

impactos bons, quando os impactos trazem más conseqüências são considerados 

impactos ruins. A avaliação destes impactos fica de responsabilidade da prestadora, 

sendo função do ERIMUN somente a fiscalização e a atuação nos casos necessários. 

A prestadora dos serviços deve avaliar periodicamente os impactos causados 

pela sua gestão, promovendo a correção dos eventos que sejam prejudiciais à população 

e ao ambiente.  
 

O monitoramento da qualidade da água captada e da devolvida possibilita 

precisar o grau de poluição, viabilizando o emprego de um tratamento mais eficaz e 

eficiente com a finalidade de promover o bem-estar. 
 

O despejo dos esgotos deve ser monitorado para que não modifique de maneira 

irreversível as características do meio. O controle da temperatura, da poluição e da 

quantidade do despejo deve ser empregado, e caso não esteja dentro dos padrões 

permitidos pela norma deve ser providenciada uma mudança do tratamento para que 

possa se adequar. 
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A continuidade da coleta de resíduos e o destino devem ser monitorados para 

que se evite entupimento dos bueiros e das galerias, o tratamento empregado deve ser 

eficiente e eficaz, de maneira que não ocorra despejo de resíduos ou vazamentos de 

chorumes em cursos d’água. Os resíduos quando dispensados em locais inadequados se 

tornam um meio de veiculação de doenças, pois se acumulam e causam entupimentos 

onde a água deveria escorrer de forma livre. 
 

Através da análise dos indicadores dos serviços pode-se mensurar os impactos 

causados no meio, sejam eles bons ou ruins, o que possibilita alterações nas rotinas dos 

serviços visando sanar os problemas diagnosticados. 
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6. SISTEMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

 
Entende-se que a situação insalubre em que vivem as comunidades periféricas 

dos municípios envolvidos parte da falta de políticas públicas para a área de saneamento 

ambiental que contemplem ações integradas. Por isso, o Plano Municipal de 

Saneamento Ambiental responde a esses critérios de forma global, buscando a eficiência 

por meio da sistematização dos investimentos, respaldado nos interesses e na sabedoria 

de técnicos e da população. O Plano Municipal de Saneamento Ambiental deverá ser 

oriundo de um amplo processo de discussão com a Sociedade Civil dos municípios por 

meio da realização de Conferências Municipal de Saneamento Ambiental, contando 

com a participação popular e tendo como principal resultado a definição de princípios e 

diretrizes para a formulação da Política Municipal de Saneamento Ambiental. 
 

Proporcionar o fortalecimento dos municípios envolvidos com a retomada do 

planejamento por meio do processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Ambiental, de forma democrática, e que considere os princípios de universalidade, 

equidade, integralidade, intersetorialidade, sustentabilidade, participação e controle 

social. 
 

Portanto, o Plano de Saneamento Ambiental em sua essência se torna parte do 

controle social ou seria o planejamento técnico apropriado pelo controle social, 

conjugado, realizado de forma sincrônica. Nele a opinião da população soma-se ao 

conhecimento acadêmico, configurando uma terceira lógica em que as partes se 

complementam, humanizando o conhecimento e tornando orgânica a execução do 

planejamento público na área de saneamento ambiental. 
 

O Plano contemplará, numa perspectiva integrada, os componentes 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, tendo como eixo principal a 

participação comunitária, considerando ainda a sustentabilidade administrativa, 
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financeira e operacional dos serviços e a utilização de tecnologias apropriadas, tanto 

para a sede dos municípios envolvidos como para seus distritos. 
 

Entendendo que o Plano tem como objetivo definir estratégias de ações 

integradas para o saneamento básico, ordenar atividades, identificar serviços necessários 

e estabelecer prioridades, a metodologia recomendada para sua elaboração se constituirá 

na formação de um Grupo Executivo composto pôr técnicos dos órgãos dos municípios 

envolvidos responsáveis pelo saneamento e de áreas relacionadas aos setores, 

respaldado pelo Comitê Consultivo – Sociedade civil organizada e órgãos ligados ao 

Saneamento Ambiental. 
 

Para subsidiar o acompanhamento e o monitoramento do Plano Municipal de 

Saneamento Básico – PMSB é importante que um Sistema de Informações sobre as 

condições de salubridade ambiental e dos serviços de saneamento básico dos municípios 

envolvidos seja estruturado. Esse Sistema pode fornecer informações para a elaboração 

de diagnósticos, para o planejamento e para a avaliação das ações. Torna-se necessário 

que se garanta o acesso às informações desse Sistema a todas os órgãos, entidades da 

sociedade civil e à população em geral, de forma que ele constitua um instrumento de 

cidadania. Com as informações do Sistema, os municípios podem identificar os 

principais problemas, planejar as ações e, posteriormente, avaliá-las. 

 

6.1.  Conselho: 
 

O Conselho Municipal de Saneamento é um órgão consultivo em matéria de 

saneamento básico prestado no âmbito dos municípios integrantes de gestão. Ao 

Conselho, na qualidade de órgão colegiado e com poder opinativo, competirá: 

• Participar ativamente da elaboração e execução da Política Municipal de 

Saneamento;  

• Participar, opinar e deliberar sobre a elaboração e implementação dos Planos 

Diretores de Abastecimento de Água, Drenagem, Esgotamento Sanitário, 

Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos dos Municípios participantes;  
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• Promover a Conferência Municipal de Saneamento Básico, a cada dois anos;  

• Promover estudos destinados a adequar aos anseios da população à Política 

Municipal de Saneamento;  

• Opinar, promover e deliberar sobre medidas destinadas a impedir a execução de 

obras e construções que possam vir a comprometer o solo, os rios, lagoas e 

aqüífero subterrâneo, a qualidade do ar e as reservas ambientais dos Municípios 

integrantes de gestão, buscando parecer técnico evidenciador do possível dano;  

• Buscar o apoio de órgãos e entidades realizadoras de estudos sobre meio 

ambiente e saneamento, de modo a dispor de subsídios técnicos e legais na 

implementação de suas ações;  

• Conhecer e decidir sobre recursos de decisões finais do órgão municipal de 

regulação de serviços de saneamento básico; 

• Elaborar, aprovar e reformar seu próprio Regimento Interno, dispondo sobre a 

ordem dos trabalhos e sobre a constituição, competência e funcionamento das 

Câmaras Técnicas em que se desdobrar o Conselho Pleno. 

Seu regulamento e suas competências devem ser compatíveis com os princípios, 

as diretrizes e os objetivos da Política Municipal de Saneamento Ambiental. Cabe a esse 

Conselho, e às demais instâncias municipais competentes, regular, avaliar e realizar o 

controle da prestação dos serviços de saneamento ambiental, mediante apoio técnico de 

instituição capacitada. Essa instituição será proveniente da associação entre municípios 

envolvidos na gestão dos serviços prestados. 
 

6.2. Composição: 

A composição do Conselho Municipal de Saneamento Básico será constituída de 

várias entidades (cada uma com titular e suplente), além do presidente. Os conselheiros 

serão representantes: da Secretaria Municipal de Saúde; do Poder Legislativo 

Municipal; do órgão de gestão de saneamento dos municípios; dos Conselhos 

Comunitários; do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA; 

de Sindicato dos Trabalhadores, e entre outros. 
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O Vice-Presidente será eleito dentre os membros titulares do Conselho. O 

mandato dos membros do Conselho Municipal de Saneamento Básico será de 2 (dois) 

anos, podendo ser reconduzidos. 

O Conselho Municipal de Saneamento Básico constituirá de cinco Câmaras 

Técnicas Especializadas em Abastecimento de água, Drenagem e manejo das águas 

pluviais urbanas; Esgotamento sanitário; Tarifas; e Limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos. As câmaras servirão de apoio e suporte técnicos, de acordo com as 

necessidades do conselho. 

O Conselho Municipal de Saneamento Básico reunir-se-á, ordinariamente, uma 

vez ao mês ou, extraordinariamente para discussão e avaliação de matéria de caráter 

relevante e urgente. O quórum mínimo necessário à instalação das sessões será 

determinado em função da quantidade de membros participantes. 
 

6.3.  Fundo Municipal de Saneamento: 

 
A criação do Fundo Municipal de Saneamento básico teria como missão o 

financiamento das ações públicas de saneamento básico, conforme a Política e o Plano 

Municipal de Saneamento Básico. Suas fontes de recursos podem ser constituídas de 

dotações orçamentárias dos municípios envolvidos e de outros níveis de governo, bem 

como de outros fundos, doações e subvenções nacionais e internacionais, além de 

recursos financeiros de agências de financiamentos nacionais. 
 

O Fundo teria o objetivo principal de promover a universalização dos serviços 

no município e, secundariamente, de constituir uma fonte complementar e permanente 

do financiamento das ações a custos subsidiados, visando garantir a permanência da 

universalização e a qualidade dos serviços. Os recursos do Fundo Municipal de 

saneamento Básico serão provenientes de: 
 

I - repasses de valores do Orçamento Geral dos Municípios envolvidos; 
 



                                  
 

_____________________________________________________________________________________ 
RMS Engenharia - 90 - 
Frota Fortes Engenharia Ltda 
Av. Santos Dumont, 1789 – SL 515 
Aldeota – Fortaleza/CE  
PABX: (85) 3224 2715 

 
 

 

II - percentuais da arrecadação relativa às tarifas e taxas decorrentes da 

prestação dos serviços de captação, tratamento e distribuição de água, de coleta e 

tratamento de esgotos, resíduos sólidos e serviços de drenagem urbana; 
 

III - valores de financiamentos de instituições financeiras e organismos 

multilaterais públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros; 
 

IV - valores a Fundo Perdido, recebidos de pessoas jurídicas de direito 

privado ou público, nacionais ou estrangeiras; 
 

V - doações e legados de qualquer ordem. 
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7. PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - PLANERH 

 

O Plano Estadual dos Recursos Hídricos foi elaborado em 1992, e contém todo 

um estudo detalhado da capacidade e das potencialidades dos recursos hídricos a nível 

do Estado do Ceará e tem como objetivo viabilizar a utilização racional da água, sua 

proteção atual e futura, a defesa contra secas e inundações e um sistema de 

monitoramento climático e hídrico permanente. 

 

O Plano é um dos elementos básicos da Política Estadual de Recursos Hídricos, 

que ainda conta com o Sistema Integrado dos Recursos Hídricos e o Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos. Para a consolidação da política e dos programas de recursos hídricos 

do Estado do Ceará, desenvolveu-se um estudo englobando o diagnóstico, o 

planejamento e a formulação de programas com o objetivo de maximizar suas ações 

relacionadas a utilização dos recursos. 

 

A água é um elemento natural, porém o recurso hídrico é um bem público 

provido de valor econômico. O termo água refere-se, por via de regra, ao elemento 

natural, desvinculado de qualquer uso ou utilização. Por sua vez, o termo recurso 

hídrico refere-se a água como um bem econômico, passível de utilização para tal fim. 

Essa diferenciação está implicitamente reconhecida na legislação brasileira desde os 

primórdios do Código das Águas de 1934, quando já se fazia uma distinção entre águas 

públicas, águas comuns e águas particulares. 

 

A Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, traz como instrumentos para o modelo 

de gestão os itens listados a seguir: 
 

• Os planos de recursos hídricos; 

• A outorga de direito de uso da água; 

• O enquadramento dos corpos de água em classes de uso; 

• A cobrança pelo uso da água; 

• O Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. 
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Outro aspecto importante definido pela mesma lei é o estabelecimento de um 

arranjo institucional baseado no princípio da gestão compartilhada do uso da água, do 

qual resultou a criação do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, dos Comitês de 

Bacias Hidrográficas e das Organizações Civis de Recursos Hídricos. 

 

Alguns dos instrumentos implementados são a outorga preventiva e de direito de 

uso de recursos hídricos, a cobrança pelo uso da água e a fiscalização desses usos, e 

ainda, buscar soluções adequadas para dois graves problemas do país: as secas 

prolongadas, especialmente, no Nordeste e a poluição dos rios.  
 

O Plano abrange, na sua área estrutural, as construções de barragens, a utilização 

racional dos aqüíferos, o incremento da rede de transferência de água, a integração dos 

recursos hídricos, a perenização de cursos d’água e as adutoras. Já a área não estrutural 

engloba a cobrança, as regras de alocação de água, o licenciamento de obras de infra-

estrutura hídrica, as regras de conservação hidroambiental, a política de melhoria para o 

uso eficiente da água, a política de capacitação e treinamento na área de recursos 

hídricos, a participação pública na gestão dos recursos hídricos. 
 

Dentre as responsabilidades do Plano, está a construção de barragens e a 

transposição dos cursos d’água, quando se faz necessário esse tipo de intervenção com a 

finalidade de promover o acesso ao bem por parte de todos, sendo essa uma maneira de 

universalizar o recurso, independente do poder aquisitivo e da classe social, transpondo 

barreiras físicas, econômicas e culturais. 
 

Por ser um monopólio natural a água deve ser disponibilizada através de 

outorgas, pois há a necessidade de gerenciamento dos recursos por parte do poder 

público. A disposição do recurso para a implantação de qualquer empreendimento que o 

consuma, seja ele recurso superficial ou subterrâneo, a realização de obras e de serviços 

que alterem seu regime e sua quantidade, está susceptível a outorga por parte da 

Secretaria dos Recursos Hídricos, pois é o órgão gestor dos recursos hídricos no Estado 

do Ceará, sem embargo das demais formas de licenciamento expedidas pelos órgãos 

responsáveis pelo controle ambiental, previstos em lei.  
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A utilização do recurso está sujeita ainda a cobrança, sendo este procedimento 

fundamentado na racionalização do uso, prevendo que o uso desordenado pode acarretar 

no desaparecimento do recurso. E ainda subsidia o investimento em métodos de 

monitoramento da qualidade do manancial, e/ou no tratamento de eventuais despejos 

cujo tratamento empregado não tenha sido eficiente e/ou eficaz. 
 

O modelo de negociação origina-se na Política Francesa de Gestão por Bacias 

Hidrográficas, implantada com a Lei de 1964. No modelo francês, as agências de bacias 

são responsáveis pelo planejamento técnico de longo prazo, pela fiscalização, pelo 

monitoramento e pelo tratamento. Devido a este modelo, adotado tanto no Ceará quanto 

no Brasil, as agências de bacias são responsáveis pelo planejamento técnico de longo 

prazo, pela fiscalização, pelos cálculos financeiros e pela operação e manutenção do 

sistema. 
 

A fiscalização visa manter a quantidade e a qualidade da água disponível nos 

mananciais, que por ser a área de captação do abastecimento público de água tratada, 

deve ter um nível mínimo para assegurar a continuidade do abastecimento da população 

com uma qualidade adequada às normas do setor. Pois o despejo de contaminantes 

provenientes de esgotos pode prejudicar a captação de água e modificar as 

características biológicas do lugar provocando desequilíbrio ecológico, proliferação de 

doenças e contaminação. 
 

Os recursos hídricos existentes em Limoeiro do Norte compõem-se de águas 

superficiais (açudes, barragens, lagoas e rios perenizados) e de águas subterrâneas 

(poços tubulares e cacimbas). 
 

Na categoria de águas superficiais do município, o qual se encontra com 71% do 

seu território inserido na Bacia do Baixo Jaguaribe, destacam-se os rios Jaguaribe, 

Banabuiú e Quixeré. 

Embora a Lei 11.445/07 não contemple os recursos hídricos, a utilização dos 

mesmos para os setores do saneamento básico de Limoeiro do Norte, deve ser realizada 

de acordo com a Política Estadual de Recursos Hídricos, em conformidade com o Plano 

Estadual dos Recursos Hídricos. 
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ANEXO 


