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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento refere-se ao Produto 5: Proposição de Melhorias, Modernização e 

Ampliação no Sistema de Abastecimento de Água do Plano Municipal de Saneamento Básico 

PMSB, elaborado pela empresa AMPLA Consultoria, vencedora do certame licitatório, 

conforme Contrato de Prestação de Serviço No 30/2019 firmado entre a empresa e o 

município de Niterói. 

 

Esta etapa da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Niterói compreende 

o planejamento estratégico para atender os objetivos de universalização e melhorias na 

prestação do serviço de abastecimento de água. Para tanto, após elaboração de uma análise 

SWOT, serão definidas as diretrizes, os objetivos e metas do PMSB, por fim, serão ainda 

definidas por meio de metodologia específica, as ações prioritárias do sistema de 

abastecimento de água, as ações de emergência e contingência, bem como os mecanismos 

de procedimento e controle da execução do PMSB  
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

1. ANÁLISE SWOT 

 

A Análise SWOT é uma ferramenta de planejamento estratégico cuja principal finalidade é 

avaliar os ambientes internos e externos, formulando estratégias de negócios para o setor 

com a finalidade de otimizar seu desempenho na prestação dos serviços. 

 

A análise SWOT também é utilizada para identificar os pontos fortes e fracos de uma 

organização, bem como sua exposição às ameaças e oportunidades. Esta ferramenta 

promove uma análise do cenário interno e externo, permitindo uma crítica das tendências e 

projeções futuras do setor. No Quadro 1 apresenta-se a análise SWOT para o SAA de Niterói.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Análise SWOT do Sistema de Abastecimento de Água. 
Strengths (Forças) Weaknesses (Fraquezas) 

Contrato de concessão vigente ao longo de todo o período de planejamento Necessidade de importação de água tratada 
Abastecimento de 100% da população Inexistência de manancial na área do município 
Captação atual representa cerca de 70% da outorga Inexistência de área para ampliação da ETA Laranjal 
ETA trabalha com 90% da capacidade de projeto Índice de perdas na distribuição por volta de 33% (especialmente perdas aparentes) 
Existência de Macromedição das adutoras de água importada Existência de intermitência no abastecimento de alguns bairros 
Existência de Macromedição das principais unidades operacionais Ausência de supervisão de boosters de pequeno porte afeta principalmente as comunidades 
Principais unidades de bombeamento acionadas por inversor de frequência Existência de ligações irregulares nas áreas de comunidades 
Existência de distritos de medição e controle em mais de 60% da rede de distribuição Gestão comercial comprometida nas comunidades 
Qualidade da água distribuída de acordo com a portaria de consolidação do MS Cadastro técnico desatualizado dificulta implantação de novos DMC's 
Existência de CCO das principais unidades operacionais Estrutura tarifária de 15 m³ não prioriza redução de consumo 
Indicadores econômicos sustentáveis Inexistência de tarifa especial para comunidades 
  Inexistência de agência reguladora 
    

Oportunities (oportunidades) Threats (Ameaças) 
Implantar ações de uso racional e reutilização da água para usos menos nobres Dependência de disponibilização e qualidade de água tratada por terceiros 
Existência de estudos para ampliação da vazão do manancial atual Crescimento das áreas de ocupação irregulares 
Implantação de DMC's nas áreas ainda não controladas Incidência de Criminalidade dificulta adequação de ligações, gestão comercial e operacional 

nas comunidades Capacidade de ampliação da vazão média disponibilizada pela CEDAE. 
Ampliação do controle e supervisão das unidades operacionais Ação do MP impede reajustes e pode resultar em desequilíbrio contratual 
Criação de uma tarifa especial para as áreas de comunidades Escassez de linhas especiais de financiamento para o saneamento 
Transformar as comunidades em DMC's para melhor gestão das perdas   
Separar por indicadores as perdas na distribuição das perdas nas comunidades   
Saúde financeira da concessionária para obtenção de novos financiamentos   
Possibilidade de obtenção linhas de crédito especiais para saneamento com o PMSB aprovado   
Convênio com agência estadual ou criação de agência reguladora própria   

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019.  
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2. DIRETRIZES 

O sistema de abastecimento de água de Niterói só poderá ser considerado como eficaz e 

eficiente se atender aos seus usuários e ser viável financeiramente, com o concomitante 

atendimento das seguintes diretrizes gerais: 

 

 Que seja mantida a universalização do serviço de abastecimento de água; 

 Que a qualidade da água esteja, a qualquer tempo, dentro dos padrões de 

potabilidade, no mínimo, atendendo aos dispositivos legais da Portaria 518 do 

Ministério da Saúde ou aqueles que venham a ser fixados pela administração do 

sistema; 

 Que ocorram regularidade e continuidade na prestação de serviços de abastecimento 

de água, no que se refere à quantidade e pressão dentro dos padrões estabelecidos 

pela ABNT; 

 Que o usuário seja a razão de ser da empresa, independentemente da mesma ser 

concessionada através da iniciativa privada; 

 Que a prestação de serviços originados pelos usuários atenda suas expectativas em 

termos de prazos de atendimento e qualidade do serviço prestado; 

 Que o custo do m³ cobrado de água produzido e distribuído e do esgoto coletado e 

tratado seja justo e que possa ser absorvido pela população, mesmo aquela de baixa 

renda, sem causar desequilíbrio financeiro domiciliar e sem, contudo, inviabilizar os 

planos de investimentos necessários; 

 Que a grade tarifária a ser aplicada privilegie os usuários que pratiquem a 

economicidade no consumo de água; 

 Que a relação preço/qualidade dos serviços prestados esteja otimizada e que a busca 

pela diminuição de perdas físicas, de energia e outras seja permanente; 

 Que a operação do sistema seja adequada, no que se refere à medição correta de 

consumos e respectivos pagamentos; 

 Que os serviços de manutenção preventiva/preditiva tenham prevalência em relação 

aos corretivos; 

 Que seja aplicada a tecnologia mais avançada e adequada à operação do sistema; 

 Que seja buscado permanentemente prover soluções otimizadas ao cliente; 

 Que o futuro sistema de informações a ser elaborado no PMSB venha a ser alimentado 

por dados verídicos e obtidos da boa técnica, resultando em indicadores que retratem 

a realidade dos sistemas de saneamento; 

 Que seja viabilizado o desenvolvimento técnico e pessoal dos profissionais envolvidos 

nos trabalhos, de forma a possibilitar a estes uma busca contínua da melhoria do seu 

desempenho. 

 

 

3. PROJEÇÃO DE DEMANDAS 

 

Para identificação das necessidades futuras de ampliação/otimização dos componentes do 

sistema de abastecimento de água, serão utilizados dados anteriores referentes ao 

levantamento e diagnóstico da situação atual, das evoluções ao longo do período do estudo, 

da projeção populacional e de domicílios, do percentual de cobertura fixado, do consumo per 

capita, do índice de perdas e dos parâmetros normatizados. 

 

 

 PARÂMETROS NORMATIZADOS 

 

Os parâmetros normatizados são os seguintes: 

 

• Reservação: mínimo 1/3 do volume consumido no dia de maior consumo; 

• Coeficiente de variação máxima diária – K1 = 1,2; 

• Coeficiente de variação máxima horária – K2 =1,5. 

 

A partir desse conjunto de dados é possível efetuar, ano a ano do estudo, uma quantificação 

dos principais componentes do sistema de abastecimento de água: vazões de tratamento, 

volume de reservação, extensão de rede e número de ligações. 



Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 
 

Prefeitura Municipal de Niterói 
 

 
4 
 
 

 

 PARÂMETROS CALCULADOS PARA PROJEÇÃO. 

 

Para determinação da evolução da extensão de rede, das ligações e economias de água 

foram utilizados os seguintes dados: 

 

 População abastecida em 2018, a partir do estudo de projeção populacional efetuado 

pela Ampla – 517.864 habitantes; 

 Quantidade de ligações de água em dezembro de 2018, informação obtida com a Águas 

de Niterói – 88.546 unidades; 

 Quantidade de economias de água em dezembro de 2018, informação obtida com a 

Águas de Niterói – 209.651 unidades; 

 Per capita de 195 L/hab.dia 

 Extensão de rede em 2018 – 1.313 km de rede. 

 

Utilizando os dados acima, foram calculados os seguintes índices que servirão de base para 

a projeção das demandas do sistema de abastecimento de água. 

 

 Quantidade habitante por economia – 2,47 hab/lig. 

 Extensão de rede por ligação – 14,827 m/lig. 

 Densidade de economias por ligação – 2,368 economias/ligação. 

 

Estes parâmetros serão considerados para a projeção do primeiro ano de planejamento, 

ocorrendo as seguintes modificações nas projeções devido às tendências de verticalização 

da urbanização, sendo: 

 

 Quantidade habitante por economia – tendência de redução, pois as famílias são cada 

dia menores nas residências. 

 Extensão de rede por ligação – tendência de redução, devido à verticalização no uso e 

ocupação do solo. 

 Densidade de economias por ligação – tendência de crescimento, devido à 

verticalização no uso e ocupação do solo. 

 

 

 EVOLUÇÃO DAS DEMANDAS DE ÁGUA 

 

No Quadro 2 estão apresentadas resumidamente as projeções das demandas de vazão, 

extensão de rede, número de ligações e economias do sistema de abastecimento de água de 

Niterói, considerando o cumprimento das metas estipuladas no presente plano, que visam à 

universalização da prestação do serviço de abastecimento de água. 
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Quadro 2: Evolução das Demandas do Sistema de Abastecimento de Água de Niterói. 

Ano 
População 

(hab.) 
Cobertura 

(%) 

População 
Atendida 

(hab.) 

Índice de 
Perdas 

(%) 

Per Capita 
(L/hab.dia) 

Vazão (L/s) Vazão (m³/dia) 
N° de 

Ligações 
N° de 

Economias 

Reservação 
Necessária 

(m³) 

Extensão 
de Rede (m) 

Média 
Máxima 
Diária 

Média 
Máxima 
Diária 

1 520.312 100% 520.312 33 195 1.752,71 2.103,25 151.434 181.721 89.274 212.472 60.574 1.316.788 

2 522.034 100% 522.034 32 195 1.732,65 2.079,18 149.701 179.641 89.498 214.795 59.880 1.318.303 

3 523.587 100% 523.587 31 195 1.712,62 2.055,14 147.970 177.564 89.669 216.998 59.188 1.319.024 

4 525.003 100% 525.003 30 195 1.692,72 2.031,26 146.251 175.501 89.791 219.091 58.500 1.319.033 

5 526.314 100% 526.314 29 195 1.673,04 2.007,65 144.551 173.461 89.870 221.081 57.820 1.319.297 

6 527.659 100% 527.659 28 195 1.654,02 1.984,83 142.908 171.489 89.930 223.025 57.163 1.319.716 

7 528.758 100% 528.758 27 195 1.634,76 1.961,72 141.244 169.492 90.104 224.808 56.497 1.320.468 

8 529.750 100% 529.750 26 195 1.615,70 1.938,84 139.596 167.516 90.233 226.485 55.839 1.320.562 

9 530.626 100% 530.626 25 195 1.596,79 1.916,15 137.963 165.555 90.496 228.051 55.185 1.321.698 

10 531.379 100% 531.379 25 195 1.599,06 1.918,87 138.159 165.790 90.713 229.503 55.263 1.323.498 

11 532.352 100% 532.352 25 195 1.601,99 1.922,38 138.412 166.094 90.941 230.989 55.365 1.325.007 

12 532.856 100% 532.856 25 195 1.603,50 1.924,20 138.543 166.251 91.064 232.213 55.417 1.325.889 

13 533.235 100% 533.235 25 195 1.604,64 1.925,57 138.641 166.369 91.143 233.326 55.456 1.326.132 

14 533.482 100% 533.482 25 195 1.605,39 1.926,46 138.705 166.446 91.176 234.323 55.482 1.326.616 

15 533.592 100% 533.592 25 195 1.605,72 1.926,86 138.734 166.481 91.342 235.205 55.494 1.327.197 

16 533.932 100% 533.932 25 195 1.606,74 1.928,09 138.822 166.587 91.527 236.140 55.529 1.328.059 

17 533.767 100% 533.767 25 195 1.606,24 1.927,49 138.779 166.535 91.604 236.796 55.512 1.328.255 

18 533.464 100% 533.464 25 195 1.605,33 1.926,40 138.701 166.441 91.638 237.343 55.480 1.328.755 

19 533.029 100% 533.029 25 195 1.604,02 1.924,83 138.588 166.305 91.810 237.787 55.435 1.329.406 

20 532.467 100% 532.467 25 195 1.602,33 1.922,80 138.441 166.130 91.941 238.128 55.377 1.329.474 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019.  
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4. OBJETIVOS E METAS 

 

Os objetivos e metas definidos para o Plano Municipal de Saneamento Básico de Niterói estão 

pautados nos princípios fundamentais da Política Federal de Saneamento Básico, instituída 

pela Lei n°11.445/2007. Esses princípios materializam as principais diretrizes do 

planejamento, as quais foram a base para a definição dos principais objetivos, metas e ações 

para os serviços de saneamento básico municipal.  

 

Conforme preconiza a Lei n°11.445/2007, os serviços públicos de saneamento devem ser 

prestados buscando-se a universalização do acesso com a ampliação progressiva a todos os 

domicílios do município de Niterói, integralidade de todas as atividades e componentes de 

cada um dos serviços com eficiência e conformidade às necessidades da população e a 

adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as características regionais e 

locais do município.  

 

Os objetivos e metas, bem como as ações definidas no PMSB de Niterói foram formulados 

em consonância com os demais instrumentos de planejamento estratégico do município, 

como o Plano Estratégico Niterói Que Queremos (2013-2033) e o Planejamento Plurianual.  

 

Ainda, buscou-se compatibilizar o que está sendo proposto com as políticas públicas para o 

desenvolvimento sustentável, a se destacar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável, através dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas respectivas 

169 metas.  

 

Nas Figuras 1 a 13 estão apresentados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e suas 

respectivas metas, as quais identificou-se uma relação direta ou indireta com os objetivos e 

metas definidos para o PMSB de Niterói.  

 

 

 

 

Figura 1: Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

 
Fonte: Adaptado de ONU, 2019. 
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Figura 2: Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (continuação). 

 
Fonte: Adaptado de ONU, 2019. 

 

Figura 3: Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (continuação). 

 
Fonte: Adaptado de ONU, 2019. 
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Figura 4: Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (continuação). 

 
Fonte: Adaptado de ONU, 2019. 

 

Figura 5: Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (continuação). 

 

 
Fonte: Adaptado de ONU, 2019. 
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Figura 6: Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (continuação). 

 
Fonte: Adaptado de ONU, 2019. 

 

Figura 7: Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (continuação). 

 
Fonte: Adaptado de ONU, 2019. 
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Figura 8: Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (continuação). 

 
Fonte: Adaptado de ONU, 2019. 

 

Figura 9: Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (continuação). 

 
Fonte: Adaptado de ONU, 2019. 
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Figura 10: Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (continuação). 

 
Fonte: Adaptado de ONU, 2019. 

 

Figura 11: Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (continuação). 

 
Fonte: Adaptado de ONU, 2019. 
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Figura 12: Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (continuação). 

 
Fonte: Adaptado de ONU, 2019. 

 

Figura 13: Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (continuação). 

 
Fonte: Adaptado de ONU, 2019. 
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 UNIVERSALIZAÇÃO  

 

Este objetivo está direcionado à visão estratégica da universalização do sistema de 

abastecimento de água em termos quantitativos, englobando todos os programas e 

respectivas ações estruturantes e não estruturantes voltadas ao acesso de novos usuários. 

 

Nos itens a seguir serão abordados os programas e metas referentes às ampliações e ou 

construções de unidades operacionais do sistema de abastecimento de água, sendo 

posteriormente apresentadas as ações estruturantes e não estruturantes para o atendimento 

do objetivo de universalização. 

 

 Sistema de Abastecimento de Água por Dessalinização 

 

Conforme demonstrado no diagnóstico do PMSB, o município de Niterói não possui em seu 

território, mananciais superficiais ou subterrâneos com capacidade de vazão suficiente para 

suprir as demandas futuras da população, motivo pelo qual, é realizada a importação de água 

tratada juntamente à CEDAE pelo sistema Imunana-Laranjal, resultando numa dependência 

do município para o abastecimento humano. Além da dependência, o município de Niterói 

não possui poder para implantar políticas públicas de conservação e melhorias na bacia 

hidrográfica de contribuição. 

 

É de conhecimento de todas as partes interessadas, bem como foi demonstrado no 

diagnóstico do sistema de abastecimento de água, que a bacia Imunana-Laranjal vem 

sofrendo constante degradação ao longo das últimas décadas com a ocupação humana, o 

que vem resultando em redução da vazão disponível do manancial. 

 

Uma alternativa para a problemática de mananciais de abastecimento de Niterói é a 

implantação de um sistema de dessalinização da água do mar. O processo de tratamento de 

águas salinas é ainda uma tecnologia mais cara que as usualmente utilizadas no processo 

de tratamento de água doce, porém os custos vêm reduzindo rapidamente ao longo dos 

últimos anos. 

 

Atualmente o processo de tratamento tem um custo médio operacional de dois reais para 1 

m³ de água tratada, valor ainda bastante elevado quando comparado ao processo comum de 

tratamento. Importante salientar que os investimentos e o custo de manutenção também são 

maiores do que o processo comum de tratamento. 

 

Entretanto, apesar de mais cara, a tecnologia vem sendo explorada no cenário nacional, 

como é o caso do município de Fortaleza que está por implantar por meio de PPP uma 

estação de tratamento por dessalinização com capacidade de produção de 1 m³/s e 

investimento estimado em 480 milhões de reais. Ainda no Nordeste brasileiro, existem mais 

de 400 pequenos sistemas com capacidade de tratamento de aproximadamente 4 m³/dia que 

atendem aproximadamente 400 casas cada. 

 

Esta portanto, pode ser uma alternativa para sanar uma possível dificuldade no 

abastecimento de Niterói no longo prazo 

 

 Programa de Ampliação da Rede de Distribuição de Água  

 

Prevê-se que a concessionária do sistema de abastecimento de água deva atender ao 

crescimento vegetativo, exceto eventuais empreendimentos imobiliários de particulares, no 

qual a responsabilidade de implantação é devida. Nesses casos os interessados deverão 

consultar previamente a concessionária para análise de viabilidade do projeto.  

 

Até o final do período de planejamento (Ano 20) do PMSB estima-se que a extensão de rede 

de água atingirá um total de 1.338 km, o correspondente a um incremento de 

aproximadamente 24,5 km no período. A estimativa anual de incremento está apresentada 

no Quadro 3. 

 

Quadro 3: Incremento de Rede de Distribuição de Água. 

Ano Extensão de Rede (m) 
Incremento da 

Extensão de Rede (m) 

1 1.316.788 876 
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Ano Extensão de Rede (m) 
Incremento da 

Extensão de Rede (m) 

2 1.318.303 1.515 

3 1.319.024 722 

4 1.319.033 8 

5 1.319.297 264 

6 1.319.716 419 

7 1.320.468 752 

8 1.320.562 95 

9 1.321.698 1.135 

10 1.323.498 1.801 

11 1.325.007 1.508 

12 1.325.889 882 

13 1.326.132 243 

14 1.326.616 484 

15 1.327.197 582 

16 1.328.059 862 

17 1.328.255 196 

18 1.328.755 500 

19 1.329.406 651 

20 1.329.474 68 

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
 

 Programa de Ampliação das Ligações Prediais de Água  

 

Assim como no caso da rede de distribuição de água, para atender o crescimento vegetativo, 

há necessidade de ampliação do número de ligações de água disponíveis à população. Neste 

planejamento estima-se que até o ano de 2039, o número de ligações prediais de água 

chegue a aproximadamente 91.947 unidades, o correspondente a um incremento total de 

3.401 unidades no período.  

 

No mesmo período, estima-se que o número de economias chegue a cerca de 240.443 

unidades, o que corresponde a um incremento aproximado de 30.792 unidades. Este 

incremento de economias muito superior ao número de ligações, se deve à tendência de 

verticalização na ocupação urbana do município de Niterói. 

A estimativa anual de incremento de ligações e economias ao longo do período de 

planejamento está apresentada no Quadro 4. 

 

Quadro 4: Incremento das Ligações Prediais e Economias de Água. 

Ano 
População 

Atendida (hab.) 
N° de Ligações 

N° de 
Economias 

1 520.312 89.274 212.472 

2 522.034 89.498 214.795 

3 523.587 89.669 216.998 

4 525.003 89.791 219.091 

5 526.314 89.870 221.081 

6 527.659 89.930 223.025 

7 528.758 90.104 224.808 

8 529.750 90.233 226.485 

9 530.626 90.496 228.051 

10 531.379 90.713 229.503 

11 532.352 90.941 230.989 

12 532.856 91.064 232.213 

13 533.235 91.143 233.326 

14 533.482 91.176 234.323 

15 533.592 91.342 235.205 

16 533.932 91.527 236.140 

17 533.767 91.604 236.796 

18 533.464 91.638 237.343 

19 533.029 91.810 237.787 

20 532.467 91.941 238.128 

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
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As ligações prediais a serem executadas devem obedecer às diretrizes técnicas e modelagem 

da concessionária Águas de Niterói, o que inclui a instalação dos hidrômetros, abrigos e 

requisitos mínimos deles visando assim evitar fraudes, problemas de medição e minimizar 

perdas nestes componentes. Na Figura 14 tem-se uma exemplificação do modelo de 

instalação dos hidrômetros. 

 

Figura 14: Padrão de Instalação de Ligação Predial. 

 
Fonte: Arquivo Técnico AMPLA, 2019. 

 

 A caixa de abrigo padrão deve ter um afastamento de no mínimo 50 cm da caixa 

subterrânea de energia e seus condutores;  

 Deverá obter tubos camisa conforme modelo;  

 Não poderá ter vigas que obstrua a passagem do ramal de entrada;  

 A parte interna da ligação é de responsabilidade do proprietário; 

 O abrigo deverá ser chumbado ao menos na parte inferior. 

 

Dentre as ações a serem realizadas para melhoria na micromedição estão as ações de 

recadastramento comercial e de substituição de hidrômetros, os quais serão detalhados no 

programa de controle e redução de perdas. 

 

 

 Ações Estruturais e Estruturantes de Universalização 

 

As ações relacionadas às metas estabelecidas para o atendimento do objetivo de 

universalização estão apresentadas no Quadro 5. 
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Quadro 5: Ações Estruturais e Estruturantes de Universalização. 

Objetivos 

Ampliar a rede de abastecimento de água a fim de manter a universalização.  

Meta Justificativa Ações Estruturais Ações Não Estruturais Prazo Responsável 

Programa de 
Ampliação da Rede 

de Abastecimento de 
Água 

Manter a universalização do 
abastecimento de água 

Execução de rede de abastecimento 
de água nas áreas de expansão da 

ocupação urbana 

Elaboração de projeto da futura rede de abastecimento de água 

Do Ano 1 ao Ano 20 Concessionária Águas de Niterói Divulgação e sinalização nos locais a serem beneficiados com as obras 

Fiscalização da execução das obras e elaboração de cadastro técnico 

            
            

Objetivos 

Ampliar as ligações prediais de água a fim de manter a universalização.  

Meta Justificativa Ações Estruturais Ações Não Estruturais Prazo Responsável 

Programa de 
Ampliação das 

Ligações Prediais de 
Água 

Manter a universalização do 
abastecimento de água 

Execução de ligações prediais de 
água nas áreas de expansão da 

ocupação urbana 

Notificar a execução da ligação para a unidade consumidora 

Do Ano 1 ao Ano 20 Concessionária Águas de Niterói Elaboração de cadastro comercial da unidade consumidora 

Iniciar cobrança  

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
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 MELHORIAS OPERACIONAIS  

 

Este objetivo está direcionado à visão estratégica de melhoria operacional do sistema de 

abastecimento de água em termos qualitativos, englobando todos os programas e respectivas 

ações estruturantes e não estruturantes voltadas ao aperfeiçoamento da infraestrutura de 

abastecimento de água existente no município. 

 

Nos itens a seguir serão abordados os programas e metas referentes às melhorias 

operacionais do sistema de abastecimento de água, sendo posteriormente apresentadas as 

ações estruturantes e não estruturantes para o atendimento do objetivo de melhoria 

operacional. 

 

 Programa de Controle e Redução das Perdas de Água 

 

Conforme levantamento realizado no diagnóstico do sistema de abastecimento de água, as 

perdas atuais na distribuição (reais + aparentes) estão em torno de 33%. 

 

A concessionária Águas de Niterói já possui um controle próprio das perdas, com a existência 

de macromedição, controle comercial da micromedição, controle de pressão na distribuição, 

distritos de medição e controle, bem como pesquisa e reparo de vazamentos. A proposta do 

PMSB é de que se mantenham tais atividades e incorporando melhorias que objetivem a 

obtenção da redução das perdas na distribuição. 

 

Para tanto, propões no PMSB as seguintes ações de controle e redução de perdas: 

 

 Atualização do cadastro das redes e ligações prediais; 

 Estudo de otimização das redes de distribuição; 

 Ampliação dos distritos de medição e controle; 

 Transformar comunidades em DMCs; 

 Substituição de hidrômetros; 

 Substituição de redes e ramais; 

 Controle de pressão na rede de distribuição; 

 Pesquisa e reparo de vazamentos não visíveis. 

 

4.2.1.1 Atualização do Cadastro de Redes e Ligações Prediais 

 

A primeira ação para um controle adequado das perdas de água, é a realização de uma 

atualização do cadastro das redes de distribuição de água e suas respectivas ligações 

prediais. 

 

Esta ação inicial é necessária para que a concessionária possa estimar as demandas de água 

para cada trecho de distribuição e assim, realizar um estudo de otimização da rede de 

distribuição de água, bem como dimensionamento dos distritos de medição e controle – 

DMCs.  

 

4.2.1.2 Estudo de Otimização das Redes de Distribuição 

 

Para a realização de um adequado estudo de otimização das redes de distribuição de água, 

deverão ser realizadas as seguintes ações: 

 

 Levantamento de dados do sistema referentes a cadastro de rede, volumes consumidos, 

vazão macromedida, histórico de vazamentos, demandas solicitadas por novos 

empreendimentos, manobras de rotina executadas e demarcação de regiões com 

problemas de desabastecimento. 

 Levantamento de dados de campo com a instalação de loggers de pressão em diversas 

ligações de água, a fim de verificar as pressões de abastecimento, a diferença das 

pressões de acordo com os dias da semana, a perda de carga existente nas redes e 

possibilitar a calibração do modelo hidráulico. 

 Construção de um modelo hidráulico. 

 Calibração do modelo hidráulico com a realização de ajustes e verificações necessárias 

para que o cenário obtido em software represente a realidade existente em campo. 

 Simulação das intervenções que consistem num teste de resposta do sistema para os 

mais diversos cenários de abastecimento. 
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 Elaboração de projeto executivo que demonstra em planta as intervenções simuladas 

em software, em relação a localização, diâmetro e extensão. 

 

4.2.1.3 Ampliar Área Controlada Pelos Distritos de Medição e Controle 

 

Com o estudo de otimização das redes de distribuição prontos, será possível ampliar as áreas 

controlados pelos DMCs, cuja implantação depende das seguintes etapas: 

 

 Verificar, substituir e instalar válvulas de bloqueio de modo a garantir a estanqueidade 

do DMC. 

 Instalar macromedidor eletromagnético com sistema de telemetria na entrada do DMC. 

 Realização de testes de estanqueidade do DMC. 

 

Conforme demonstrado no diagnóstico do sistema de abastecimento de água, os DMCs 

abrangem aproximadamente 62% da rede de distribuição de água. Portanto, os novos DMCs 

a serem estudados e implantados pela concessionária terão como área de abrangência 

especialmente a 4° linha de distribuição e a região do bairro Pendotiba, conforme 

demonstrado na Figura 15, abrangendo segundo o cadastro da concessionária, uma 

extensão de rede de aproximadamente 525 km. 
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Figura 15: Área de Abrangência dos Novos DMCs. 

 
Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
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4.2.1.4 Transformar Comunidades em Distritos de Medição e Controle 

 

As comunidades são atualmente um dos maiores problemas para a concessionária no que 

se refere ao controle e redução de perdas de água na distribuição. Isto se dá pelo fato de 

existirem redes e ligações irregulares, impedimento local de regularização do sistema de 

distribuição e hidrometração. 

 

Para uma melhor gestão das perdas de água, sugere-se a transformação de cada 

comunidade em um distrito de medição e controle. Deste modo, será possível controlar a 

pressão e a vazão de distribuição para estas áreas, bem como estimar adequadamente o 

volume consumido e reduzindo o índice de perdas aparentes na distribuição. 

 

Segundo cadastro repassado pela Prefeitura Municipal de Niterói, atualmente existem 138 

comunidades, as quais apresentadas nos Quadro 6, 7 e 8 para cada linha de distribuição com 

suas respectivas áreas e extensões de rede. O mapeamento destas localidades está 

apresentado nas Figuras 16, 17 e 18 para cada linha de distribuição. 
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Quadro 6: Área e Extensão de Rede das Comunidades – 4° Linha de Distribuição. 

ID Nome Área total (ha) 
Área no Setor de 
Distribuição (ha) 

Rede (km) 

0 Cavalão e Vital Brazil 42,24 38,28 5,52 
1 Morro da Cotia 0,37 0,37 0,40 
2 Morro da Ilha da Conceição 24,73 24,73 7,46 
3 Boa Vista/Serrão 48,38 31,41 4,09 
4 Morro do Holofote 8,66 8,66 2,20 
5 Sabão 3,08 3,08 0,61 
6 Prédio General Castrioto 0,09 0,09 0,00 
7 Pátio Leopoldina 17,91 17,91 1,63 
8 Marítimos / Pires / Papagaio / São José II / Dona Inês 40,97 40,97 8,83 
9 Praia Grande 0,35 0,35 0,00 

10 Morro do Palácio 8,17 8,17 3,36 
11 Morro de Fátima 7,00 0,99 0,41 
12 Morro do Estado 14,06 14,06 3,59 
13 Lara Vilela 2,00 2,00 0,18 
14 Morro da Penha 8,54 8,54 1,49 
15 Morro do Africano / Zulu / Viradouro/ Alarico de Souza 26,58 26,12 2,80 
16 Maruí/Burraco do Boi/Pátio Leopoldina II 13,34 13,34 0,66 
17 Travessa Irany/ Nova Brasília II 10,63 10,63 2,06 
18 Palmeiras/Coréia/Santo Cristo/Coronel Leôncio 63,50 39,05 7,02 
19 Vila Ipiranga 19,91 19,84 4,55 
20 Nova Brasília 18,20 18,20 1,25 
21 Morro do Arroz/Chácara 4,73 4,73 1,13 
22 HIS_ Condomínio Residencial Santa Rosa 0,98 0,49 0,00 
23 Morro Souza Soares 15,40 12,50 1,54 
24 MCMV - Bairro de Fátima 0,28 0,28 0,00 
25 Rio Maruí 1,44 1,44 0,60 

 

Quadro 7: Área e Extensão de Rede das Comunidades – 5° Linha de Distribuição – Ramo Norte. 

ID Nome 
Área total 

(ha) 

Área no Setor 
de Distribuição 

(ha) 
Rede (km) 

0 Badu e Mato Grosso 31,71 0,64 0,28 
1 Travessa Tranin 2,22 2,22 0,28 
2 Serrão/Juca Branco 6,36 6,36 1,67 
3 MCMV - Bellavista 1,41 1,41 0,00 
4 Serrinha/Morro do Abacaxi/ Querosene/ Iara 19,13 19,13 3,577 
5 Sabino Theodoro 2,67 2,67 0,00 
6 Cova da Onça 4,28 4,28 0,61 
7 Travessa Figueiras 5,61 5,61 1,00 
8 Chapa Quente/Trav, Alberto Oliveira/Bonfim/Radio Relógio/Castro Alves 21,07 21,07 3,59 
9 Boa Vista/Serrão 48,38 16,96 2,07 

10 Jerônimo Afonso/São Geraldo 3,20 3,20 0,22 
11 Morro do Saraiva II 11,12 8,63 1,43 
12 Condomínio Residencial Nilo Peçanha 0,29 0,29 0,00 
13 Morro da Bela Vista 2,96 2,96 0,31 
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ID Nome 
Área total 

(ha) 

Área no Setor 
de Distribuição 

(ha) 
Rede (km) 

14 Não identificada 17,38 17,38 4,61 
15 Igrejinha / Lagoinha 5,71 5,71 0,75 
16 Morro da Bela Vista 2,56 2,56 0,00 
17 Morro da Paz e da Esperança/Antena da Embratel 2,66 2,66 0,62 
18 Não identificada 4,27 3,93 0,51 
19 Rua Polônia 4,14 4,14 1,72 
20 Comunidade Badu 13,21 13,21 6,06 
21 Não identificada 6,54 6,54 0,85 
22 Não identificada 0,36 0,36 0,45 
23 Não identificada 0,77 0,77 0,25 
24 Rua da Florália 11,48 11,48 4,54 
25 Não identificada 9,58 8,66 0,09 
26 Não identificada 3,13 3,13 1,08 
27 Fazendinha 4,03 1,98 0,89 
28 Não identificada 1,41 0,09 0,00 
29 MCMV - Reserva Pendotiba 0,43 0,43 0,004 
30 HIS - Conjunto Residencial 0,28 0,28 0,00 
31 Condomínio Residencial Monsenhor Uchoa 0,90 0,68 0,08 
32 Morro do Inácio Menezes/Martins Torres 19,74 18,92 2,18 
33 Morro de Fátima 7,00 6,01 0,96 
34 Morro do Africano / Zulu / Viradouro/ Alarico de Souza 26,58 0,46 0,15 
35 Travessa Regina / Morro Santa Bárbara 3,33 3,33 0,15 
36 MCMV - Zilda Arns 2,49 2,49 1,04 
37 Ladeira do Castro 12,37 12,37 3,32 
38 Palmeiras/Coréia/Santo Cristo/Coronel Leôncio 63,50 24,45 5,86 
39 Vila Ipiranga 19,91 0,08 0,00 
40 MCMV - Vivendas do Fonseca 1,15 1,15 0,00 
41 MCMV - Colinas 1,87 1,87 0,00 
42 Travessa Antônio Flor/R, Carolina V, Dias 1,63 1,63 0,98 
43 HIS - Condomínio Residencial Santa Bárbara 0,40 0,40 0,09 
44 HIS_ Condomínio Residencial Santa Rosa 0,98 0,52 0,00 
45 MCMV - Caramujo I (Ipê/Nilo Peçanha) 3,36 3,36 0,00 
46 São José/D. Zinha/ Jardim Alvorada 49,36 30,27 2,00 
47 MCMV Bento Pestana 3,19 3,19 2,17 
48 MCMV Arthur Pereira da Mota 3,54 3,54 0,00 
49 Morro do Céu 33,33 23,49 4,23 
50 Rádio Relógio/ _Caixa D' Água/_Castro Alves / Lagoinha 21,22 21,21 1,81 
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Quadro 8: Área e Extensão de Rede das Comunidades – 5° Linha de Distribuição – Ramo Sul. 

ID Nome 
Área total 

(ha) 

Área no Setor 
de Distribuição 

(ha) 

Rede 
(km) 

0 Colônia de Pescadores 2,82 2,82 1,02 
1 Beira da Lagoa 0,63 0,63 0,22 
2 Goiabão 0,45 0,45 0,35 
3 Jacaré 0,82 0,82 0,50 
4 Argeu Fazendinha I 0,25 0,25 0,22 
5 Cavalão e Vital Brazil 42,24 3,96 0,613 
6 Badu e Mato Grosso 31,71 31,07 5,03 
7 Atalaia II 7,76 7,76 0,49 
8 Ititioca 18,20 18,20 2,49 
9 Atalaia III 5,77 5,77 0,95 

10 Morro da Cocada 6,77 6,77 1,74 
11 Serrinha/Morro do Abacaxi/ Querosene/ Iara 19,13 0,00 0,00 
12 Morro do Bumba I 7,58 7,58 0,41 
13 Morro do Saraiva I 6,35 6,35 1,00 
14 Morro do Saraiva II 11,12 2,49 0,24 
15 Não identificada 4,27 0,34 0,00 
16 Não identificada 9,58 0,92 1,17 
17 Fazendinha 4,03 2,05 0,32 
18 Não identificada 1,41 1,32 0,05 
19 Não identificada 1,39 1,39 0,18 
20 Travessa das Flores / Travessa Fazendinha 4,75 4,75 0,86 
21 Rua São Jorge 3,54 3,54 1,59 
22 Morro do Monan Pequeno 4,25 4,25 1,61 
23 Morro do Cantagalo 39,38 39,38 9,34 
24 Não identificada 3,47 3,47 0,11 
25 Morro do Caranguejo 4,32 4,32 1,55 
26 Travessa A / Travessa D 2,17 2,17 0,89 
27 Travessa C 2,58 2,58 0,25 
28 Rua Fernando Costa Machado 2,29 2,29 0,369 
29 MCMV - Mirantes de Pendotiba 0,28 0,28 0,00 
30 Pestalozzi 3,23 3,23 0,66 
31 MCMV - Pestalozzi 2,44 2,44 0,41 
32 Jardim Pingo de Luz 0,60 0,60 0,00 
33 Não identificada 0,86 0,86 0,00 
34 Não identificada 2,01 2,01 0,56 
35 Morro do Bumba II 5,98 5,98 0,06 
36 Mangueirão 2,02 2,02 0,26 
37 Praça do Triângulo 1,07 1,07 0,79 
38 Cacilda Ouro 0,51 0,51 0,22 
39 AEIS da Quadra 51 do loteamento TERRABRÁS Decreto N° 10247/08 0,54 0,54 0,00 
40 Engenho do Mato 3,19 3,19 1,40 
41 Rua 76 2,23 2,23 1,02 
42 Argeu Fazendinha 1,49 1,49 0,45 
43 Morro da Luz 3,07 3,07 0,82 
44 Não identificada 1,31 1,31 0,00 
45 Tibau 0,66 0,66 0,39 
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ID Nome 
Área total 

(ha) 

Área no Setor 
de Distribuição 

(ha) 

Rede 
(km) 

46 Morro do Cafubá/ Caniçal 14,87 14,87 1,96 
47 Saibreira/Jacaré 10,67 10,67 1,72 
48 Vila Verde 4,42 4,42 1,93 
49 Jacaré II 1,83 1,83 1,49 
50 Morro do Bonsucesso 8,98 8,98 2,28 
51 Fazenda do Cafubá 10,34 10,34 3,65 
52 Palmeiras/Almirante Tamandaré 4,08 4,08 2,24 
53 Rua da Garça 1,76 1,76 0,57 
54 Av, Acúrcio Torres 3,33 3,33 1,30 
55 Iate Clube Piratininga 2,22 2,22 1,30 
56 Morro do Morcego 0,81 0,81 0,76 
57 Lazareto/Cascarejo 7,73 7,70 3,27 
58 Morro Salina e Peixe Galo 9,97 9,97 3,04 
59 Morro do Inácio Menezes/Martins Torres 19,74 0,81 0,00 
60 Caminho do Buraco 24,75 24,75 5,55 
61 MCMV Rio Del'Ouro I - II 1,84 1,84 1,55 
62 Não identificada 4,18 4,18 1,43 
63 Rua do Brito 10,04 10,04 2,09 
64 Morro do Pau Ferro 2,77 2,77 1,57 
65 Preventório 26,63 26,63 7,97 
66 Hípica 1,13 1,13 0,28 
67 São José/D. Zinha/ Jardim Alvorada 49,36 19,09 2,14 
68 Capim Melado 10,51 10,51 2,28 
69 Morro do Maceió 18,37 18,37 3,11 
70 Morro da União e Grota do Surucucu 51,89 51,89 11,18 
71 Atalaia IV 25,34 25,34 4,76 
72 Morro Souza Soares 15,40 2,90 0,00 
73 MCMV - Poço largo II 1,36 1,36 0,04 
74 Atalaia I 14,29 14,29 4,22 
75 MCMV - Bela Vista III / IV / V 0,56 0,56 0,13 
76 Não identificada 2,26 2,26 0,00 
77 Morro do Céu 33,33 9,84 0,62 
78 Rádio Relógio/ _Caixa D' Água/_Castro Alves / Lagoinha 21,22 0,01 0,00 
79 Comunidade Lazareto II 1,17 1,17 0,00 
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Figura 16: Mapeamento das Comunidades – 4° Linha de Distribuição. 

 
Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
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Figura 17: Mapeamento das Comunidades – 5° Linha de Distribuição – Ramo Norte. 

 
Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
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Figura 18: Mapeamento das Comunidades – 5° Linha de Distribuição – Ramo Sul. 

 
Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
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4.2.1.5 Substituição de Hidrômetros 

 

Objetivando o combate às perdas causadas pela submedição, sugere-se a implantação de 

uma política de substituição dos hidrômetros da com idade superior a 5 anos de fabricação.  

 

Conforme demonstrado no diagnóstico do sistema de abastecimento de água, atualmente 

apenas metade das ligações possuem hidrômetros com idade igual ou inferior a 5 anos de 

fabricação, devendo, portanto, ser realizada a troca do parque de hidrômetros curto prazo do 

planejamento. 

 

Com a implantação dos novos hidrômetros para medição das novas ligações que atenderão 

o crescimento vegetativo a política de troca será a mesma, ou seja, substituição do 

equipamento após 5 anos de fabricação. Considerando as premissas de troca de hidrômetro 

apresentadas, projeta-se um total de 230.484 hidrômetros substituídos ao longo do tempo, 

distribuídos anualmente conforme o Quadro 9. 

 

Quadro 9: Substituição Anual de Hidrômetros. 

Ano 
Substituição de 

Hidrômetros 
1 19.574 

2 19.574 

3 19.574 

4 19.574 

5 0 

6 20.302 

7 19.798 

8 19.745 

9 19.697 

10 79 

11 20.361 

12 19.972 

13 19.874 

14 19.960 

15 296 

16 20.589 

17 20.095 

18 19.954 

19 19.993 

Ano 
Substituição de 

Hidrômetros 
20 461 

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
 

4.2.1.6 Substituição de Redes e Ramais Prediais 

 

Redes e ramais prediais antigos e subdimensionados são grandes causadores das perdas 

reais (físicas) de água na distribuição, portanto é primordial um trabalho constante por parte 

da concessionária para a substituição das redes e ramais que apresentem problemas de 

manutenção com maior frequência ou que se encontrem subdimensionados. 

 

Para a realização da substituição de redes e ramais prediais, deverão ser realizadas as 

seguintes ações: 

 

 Execução de sondagem e levantamento de interferências. 

 Executar e interligar a rede provisória para manter o abastecimento e possibilitar a 

substituição de rede pelo mesmo caminhamento. 

 Substituir a rede por método pipe bursting. 

 Substituir os ramais de ligação; 

 Recompor pavimento. 

 

4.2.1.7 Pesquisa e Reparo de Vazamentos Não Visíveis 

 

A pesquisa e reparo de vazamentos não visíveis faz parte da rotina operacional da 

concessionária Águas de Niterói e deve ser mantida ao longo de todo o período de 

planejamento para alcançar os objetivos de redução de perdas definidos. 

 

Sugere-se que seja utilizada a metodologia criada pela ABENDI - Associação Brasileira de 

Ensaios Não Destrutivos e Inspeção. Os principais equipamentos utilizados na execução 

desta atividade serão: 

 

 Haste de escuta; 
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 Geofone eletrônico; 

 Correlacionador de ruídos; 

 Locador de massa metálica; 

 Data logger de pressão; 

 Data logger de diferencial de pressão. 

 

 Programa de Eficiência Energética  

 

A redução no consumo de energia representa redução dos custos operacionais, ampliando a 

geração de caixa da empresa e possibilitando o reinvestimento no sistema. 

 

A necessidade de redução de custos tem sido uma preocupação constante no setor do 

saneamento básico, pois a elevação dos custos de produção elétrica é uma tendência 

irreversível face ao esgotamento dos recursos naturais de maior viabilidade econômica, 

principalmente os hídricos. Outro aspecto diz respeito ao incremento de demanda de água e 

esgoto no setor de saneamento e criação de novos sistemas, resultando no aumento da taxa 

de consumo específico (kWh/m³). 

 

Alguns aspectos são enumerados para justificar a perspectiva de aumento do consumo 

específico: 

 

 Necessidade crescente de estações elevatórias de água nas redes de distribuição; 

 Deterioração crescente e envelhecimento progressivo destas redes; 

 Crescimento do consumo de energia voltado para a distribuição; 

 Envelhecimento e/ou deterioração dos equipamentos elétricos, o que provocará 

aumento do tempo de funcionamento, perda de rendimento, aumento dos custos 

operacionais, etc.; 

 

Propõe-se no presente PMSB ações de manutenção de um programa de manutenção 

preditiva, visando obter a conservação de energia através das técnicas: análise vibracional 

mecânica, espectrometria de corrente elétrica, análise de fluxo magnético de motores e 

termografia infravermelha, elevando a vida útil dos equipamentos, reduzir as despesas com 

manutenção corretiva, elevar a eficiência dos CMBs e consequentemente reduzir as 

despesas com energia elétrica. 

 

Outra ação importante, é iniciar um processo de substituição dos acionamentos dos conjuntos 

moto bomba com partida direta por sistemas de inversor de frequência, permitindo uma 

modulação da vazão na distribuição, elevando a vida útil dos equipamentos e reduzindo o 

consumo de energia elétrica.  

 

Segundo informações repassadas pela concessionária Águas de Niterói, atualmente são 

aproximadamente 400 conjuntos moto bomba acionados por sistema de partida direta que 

totalizam uma potência instalada de aproximadamente 3.000 cv. Por este motivo, sugere-se 

ao longo do período de planejamento, a substituição dos modelos de acionamento, podendo 

ter o seguinte cronograma de implantação, com prioridade para os bombeamentos de maior 

potência instalada, conforme demonstrado o Quadro 10. 

 

Quadro 10: Cronograma de Implantação de Telemetria. 
Potência (cv) Quantidade Ano de Implantação 

> 30 15 1 

Entre 20 e 30 24 2 

Entre 15 e 20 29 3 

Entre 10 e 15 41 4 

Entre 5 e 10 120 5 ao 10 

Entre 1 e 5 151 10 ao 20 

Até 1  20 10 ao 20 
Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 

 

Nas Figuras 19 a 25, estão apresentadas as localizações das unidades de bombeamento que 

devem receber as melhorias citadas de acordo com a potência instalada. 
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Figura 19: Unidades de Bombeamento com Potência Acima de 30 cv. 

 
Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
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Figura 20: Unidades de Bombeamento com Potência entre 20 e 30 cv.  

 
Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
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Figura 21: Unidades de Bombeamento com Potência entre 15 e 20 cv. 

 
Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 



Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 
 

Prefeitura Municipal de Niterói 
 

 
33 
 
 

 

Figura 22: Unidades de Bombeamento com Potência entre 10 e 15 cv. 

 
Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
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Figura 23: Unidades de Bombeamento com Potência entre 5 e 10 cv. 

 
Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
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Figura 24: Unidades de Bombeamento com Potência entre 1 e 5 cv. 

 
Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
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Figura 25: Unidades de Bombeamento com Potência Até 1 cv. 

 
Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
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 Ampliação do CCO às Unidades de Pequeno Porte 

 

Conforme demonstrado no diagnóstico do sistema de abastecimento de água, o centro de 

controle operacional recebe as informações em tempo real das principais estações 

elevatórias de água tratada, sendo estas as que possuem potência instalada acima de 100 

cv. Além destas, recebe telemetria em tempo real das seguintes unidades de bombeamento 

demonstradas na Figura 26.  

 

Figura 26: Elevatórias de Menor Porte com Telemetria. 

 

 

No entanto, existem ainda cerca de 400 unidades de bombeamento que não possuem 

telemetria e telecomando, resultando em dificuldades no controle do abastecimento das áreas 

de influência destas unidades operacionais. 

 

Conforme levantado juntamente à concessionária Águas de Niterói, estas unidades de 

bombeamento de menor porte auxiliam no abastecimento de aproximadamente 360 km de 

rede de distribuição, o que representa 26,65% do total da rede de abastecimento. 

 

Sugere-se que o cronograma de implantação esteja relacionado com a substituição dos 

acionamentos por inversor de frequência, ou seja, sempre que realizar a melhoria no conjunto 

moto bomba, implantar também o sistema de telemetria e telecomando para controle pelo 

CCO. 

 Programa de Regularização de Redes e Ligações nas Comunidades 

 

O serviço de abastecimento de água atualmente atende toda a população do município de 

Niterói, incluindo os locais de maior vulnerabilidade social, conhecidos como comunidades no 

município de Niterói. 

 

No entanto, a prestação dos serviços em muitas residências localizadas nestas áreas de 

maior vulnerabilidade social, são realizadas de modo irregular, ou seja, moradores realizam 

conexões nas redes da concessionária e interligam às suas residências por conta própria. 

 

Esta ilegal ação realizada por usuários do sistema de abastecimento de água resulta em 

perda de faturamento, aumento dos índices de perdas na distribuição e consequentemente 

um desequilíbrio tarifário. 

 

Para sanar tal problemática, está se iniciando na concessionária Águas de Niterói o Projeto 

Comunidade Legal, cujo objetivo é estreitar cada vez mais a relação da empresa com os 

moradores das comunidades, oferecendo todos os serviços comerciais. A base deste projeto 

está na realização de reuniões de conscientização junto às associações de moradores e seus 

respectivos líderes, difundindo os benefícios de legalização das ligações prediais para os 

consumidores. 

 

Como ações deste projeto, é realizada a realização de cadastro dos consumidores das 

comunidades, são oferecidas condições especiais de pagamento e regularização da situação 

dos clientes. 

 

 Programa Água de Reuso 

 

Apesar de já ser realizada a utilização do efluente de estações de tratamento de esgoto para 

usos menos nobres, este ainda não é um procedimento institucionalizado na Administração 

Municipal de Niterói. A implantação de um Projeto de Reuso da Água tem como principal 

objetivo incentivar a utilização de água de menor qualidade para usos menos nobres, que 

não necessitam de altos níveis de potabilidade.  
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Este reaproveitamento de água faz com que se reduzam os gastos com a conta de água pelo 

poder público. O mesmo programa pode vir a ser implantado para atender também grandes 

consumidores industriais, de modo a garantir uma maior demanda para o atendimento da 

população.  

 

 Ações Estruturais e Estruturantes de Melhorias Operacionais 

 

As ações relacionadas às metas estabelecidas para o atendimento do objetivo de melhorias 

operacionais estão apresentadas no Quadro 11. 
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Quadro 11: Ações Estruturais e Estruturantes de Melhorias Operacionais. 

Objetivos 

Reduzir as perdas físicas e aparentes de água na distribuição 

Meta Justificativa Ações Estruturais Ações Não Estruturais Prazo Responsável 

Programa de Controle e 
Redução de Perdas 

Atualmente 33% da água macromedida é 
perdida em vazamentos e pela 
inexistência ou submedição de 

hidrômetros 

Ampliação dos distritos de 
medição e controle - DMC 

Estudo de otimização das redes de 
distribuição 

Do Ano 1 ao Ano 20 Concessionária Águas de Niterói Transformar comunidades em 
DMCs 

Controle de pressão na rede de 
distribuição 

Substituição de redes e 
ramais 

Pesquisa e reparo de vazamentos não 
visíveis 

            
            

Objetivos 

Aumentar a eficiência energética das unidades operacionais do sistema de abastecimento de água de Niterói 

Meta Justificativa Ações Estruturais Ações Não Estruturais Prazo Responsável 

Programa de Eficiência 
Energética  

Elevado consumo de energia no SAA de 
Niterói 

Substituição de conjuntos 
moto bomba mais antigos por 

novos com maior eficiência 
energética 

Elaboração de um plano de eficiência 
energética das unidades operacionais do 

sistema de abastecimento de água 

Do Ano 1 ao Ano 20 Concessionária Águas de Niterói 

Substituição do acionamento 
dos conjuntos motobombas 
por Soft start ou inversor de 

frequência 

Monitoramento por indicadores do 
consumo de energia elétrica de todas as 
unidades operacionais, em especial as 

de maior porte 

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

            
Objetivos 
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Garantir o total monitoramento do sistema de abastecimento de água de Niterói 

Meta Justificativa Ações Estruturais Ações Não Estruturais Prazo Responsável 

Ampliação do Centro de 
Controle Operacional 

Evitar problemas no abastecimento pela 
inexistência de controle na maior parte 
dos conjuntos moto bomba de pequeno 

porte 

Implantar sistema de 
telemetria nas unidades de 

bombeamento, conectando ao 
centro de controle operacional 

Realizar a supervisão de todos os 
conjuntos moto bomba 

Do Ano 1 ao Ano 20 Concessionária Águas de Niterói Controle da pressão de distribuição em 
toda a rede de distribuição do município 

 

Objetivos 

Reduzir as perdas de água na distribuição e de faturamento nas comunidades 

Meta Justificativa Ações Estruturais Ações Não Estruturais Prazo Responsável 

Programa de 
Regularização de Redes 

e Ligações nas 
Comunidades 

Redes e ligações irregulares não geram 
faturamento, aumentam as perdas na 

distribuição e prejudicam o 
abastecimento do sistema 

Substituição de redes não 
implantadas pela 
concessionária 

Realizar um trabalho de conscientização 
juntamente aos moradores das 

comunidades 

Do Ano 1 ao Ano 20 Concessionária Águas de Niterói Identificar redes e ligações irregulares 

Implantação de ligações 
prediais padronizadas 

Elaboração de projeto da rede de 
distribuição 

Cadastrar novas ligações prediais 

            
            

Objetivos 

Reutilizar a água oriunda das estações de tratamento de esgoto para fins menos nobres  

Meta Justificativa Ações Estruturais Ações Não Estruturais Prazo Responsável 

Projeto Água de Reuso  
Diminuir o consumo de água, 

principalmente para fins menos nobres  
- 

Definição dos usos para a água de reuso  

Do Ano 1 ao Ano 20 
 Concessionária Águas de Niterói 

e Administração Municipal  

Controle do volume de água de reuso 
utilizado  

Parcerias com grandes consumidores de 
água para fomentar a utilização da água 

de reuso  

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 



Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 
 

Prefeitura Municipal de Niterói 
 

 
41 
 
 

 

 MELHORIAS GERENCIAIS  

 

Este objetivo está direcionado à visão estratégica de melhoria gerencial do sistema de 

abastecimento de água em termos organizacionais, englobando todos os programas e 

respectivas ações estruturantes e não estruturantes voltadas à estruturação e 

aperfeiçoamento gerencial. 

 

Nos itens a seguir serão abordados os programas e metas referentes às melhorias gerenciais 

do sistema de abastecimento de água, sendo posteriormente apresentadas as ações 

estruturantes e não estruturantes para o atendimento do objetivo de melhoria gerencial. 

 

 

 Programa Gestão Comercial nas Comunidades  

 

Conforme citado no programa de regularização de redes e ligações nas comunidades, o 

serviço de abastecimento de água é realizado em todas as comunidades, tanto por redes e 

ligações da concessionária como irregulares também. 

 

Além da problemática da infraestrutura apontada no item supracitado, há também o problema 

da inadimplência nestas localidades, bem como a impossibilidade de realização de corte e 

religações efetivos pela falta de segurança para execução destas atividades, bem como se 

tratar de uma ação que estimula a ligação irregular feita pela população. 

 

Para sanar tal problemática, está se iniciando na concessionária Águas de Niterói o Projeto 

Comunidade Legal, cujo objetivo é estreitar cada vez mais a relação da empresa com os 

moradores das comunidades, oferecendo todos os serviços comerciais. A base deste projeto 

está na realização de reuniões de conscientização junto às associações de moradores e seus 

respectivos líderes, difundindo os benefícios de legalização das ligações prediais para os 

consumidores. 

 

Além desta ação de estímulo ao pagamento por parte dos consumidores, foi identificada a 

necessidade de existir uma tarifa especial para as comunidades carentes.  

Atualmente a tarifa social tem um desconto de 40% sobre a tarifa normal praticada pela 

concessionária, no entanto, um valor superior a trinta reais pode ser um obstáculo para muitas 

famílias de baixa renda. Sugere-se, portanto, um aumento deste desconto, de modo a reduzir 

a inadimplência, que chega a 90% em certas comunidades, bem como aumentar o 

faturamento nestes locais. 

 

Outro benefício da realização do pagamento por parte dos usuários é a conscientização para 

um uso racional da água, reduzindo assim, as perdas de faturamento nas comunidades. 

 

 Programa Niterói – Agência Reguladora  

 

Tendo em vista que a prestação dos serviços de saneamento do município de Niterói é 

desprovida de Agência Reguladora, e que a Lei Federal nº. 11.445/2007 regulamentada pelo 

Decreto 7.217/2010 trata de forma clara e objetiva sobre a necessidade do exercício da 

função de regulação, cujos objetivos são: 

 

 Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a 

satisfação dos usuários; 

 Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

 Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos 

integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; e 

 Definir tarifas e outros preços públicos que assegurem tanto o equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos, quanto a modicidade tarifária e de outros preços públicos, 

mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam 

a apropriação social dos ganhos de produtividade.  

 

Cabe à agência reguladora definir normas de prestação de serviços que garantam a 

implementação do PMSB com satisfação dos usuários, modicidade tarifária e lucro da 

concessionária, com base em normas de regulação, tais como: 

 

 Padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços; 
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 Prazo para os prestadores de serviços comunicarem aos usuários as providências 

adotadas em face de queixas ou de reclamações relativas aos serviços; 

 Requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; 

 Metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e respectivos prazos; 

 Regime, estrutura e níveis tarifários, bem como procedimentos e prazos de sua 

fixação, reajuste e revisão; 

 Medição, faturamento e cobrança de serviços; 

 Monitoramento dos custos; 

 Avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; 

 Plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação; 

 Subsídios tarifários e não tarifários; 

 Padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação; e 

 Medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento.  

 

Propõe-se que ainda no Ano 1 de planejamento o município de Niterói firme convênio com 

alguma agência reguladora no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, ou então, crie um ente 

regulador municipal da prestação dos serviços de saneamento.  

 

 Tarifa Básica Operacional - TBO 

 

Conforme demonstrado no diagnóstico, a estrutura tarifária do sistema de abastecimento de 

água de Niterói não estimula o consumo consciente dos recursos hídricos. Isto se dá pelo 

fato de a tarifa mínima de água considerar um consumo de 15 m³ para uma única unidade 

consumidora, ou seja, uma residência com consumo de 5 m³ paga o mesmo valor que uma 

residência com consumo de 15 m³. 

 

Propõe-se portanto, que a futura agência reguladora priorize a realização de um estudo para 

implantação de uma Tarifa Básica Operacional – TBO, onde fica definida uma tarifa fixa para 

cada classe de consumo, acrescido de um valor por cada m³ consumido. Deste modo, uma 

unidade consumidora que consumir 5 m³ pagará a TBO acrescida do custo de 5 m³, enquanto 

uma unidade consumidora que consumir 15 m³ pagará a TBO acrescida do custo de 15 m³.  

 

Como o cidadão poderá identificar a redução na sua conta de água com a economia de cada 

m³, certamente haverá uma maior conscientização ambiental quanto ao consumo racional da 

água em Niterói. 

 

 Programa de Educação ambiental e Sustentabilidade 

 

O Programa de Educação Ambiental do Grupo Águas do Brasil – Olhar Ambiental – é um 

programa que possibilita o planejamento e o gerenciamento das ações de Educação 

Ambiental desenvolvidas pelo Grupo. Em parceria com os diversos setores da sociedade, a 

iniciativa visa promover e apoiar ações de educação ambiental, como: transmissão de 

conhecimentos sobre os processos de abastecimento de água; difusão de práticas de 

conservação do meio ambiente, sobretudo através do uso consciente da água; gestão de 

resíduos e universalização do saneamento básico. 

 

Anualmente, são estabelecidas metas para serem atingidas pelas concessionárias, com o 

objetivo de sensibilizar o maior números de pessoas possíveis. O escopo do Programa 

abrange vários tipos de atividades voltadas tanto a colaboradores da empresa quanto a 

estudantes de instituições de ensino (escolas e academia), clientes, comunidades e 

fornecedores. 

 

De acordo com cada público, as ações também contam com um material de apoio e 

atividades, como: cartilhas, jogos didáticos, brindes e folders informativos. 

 

A concessionária Águas de Niterói, holding do Grupo Águas do Brasil, possui atualmente uma 

lista de ações de relevância para a educação ambiental, transmitindo conhecimentos 

referente aos processos de tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento do esgoto 

sanitário, bem como em relação à práticas de conservação ambiental por meio do uso 

consciente da água, gestão de resíduos e universalização do saneamento. Dentre as ações 

atualmente praticadas, pode-se citar: 
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 Visitas Orientadas para alunos das redes de ensino, ensinando os processos de 

tratamento de água, bem como o seu uso consciente objetivando a preservação 

ambiental. 

 Concursos culturais objetivando a conscientização ambiental. 

 Eventos de palestras, oficinas e workshops em datas comemorativas como o Dia 

Mundial da Água e o Dia Mundial do Meio Ambiente. 

 Oficinas sobre o tratamento da água e preservação ambiental em escolas, 

comunidades, entre outros. 

 

Além das ações atualmente praticadas pela concessionária e que devem ser mantidas ao 

longo de todo o período de planejamento, sugere-se ainda, por meio de parcerias entre o 

município e a concessionária, a implantação de campanhas educacionais com os seguintes 

objetivos: 

 

 Campanha de limpeza de reservatórios domiciliares. 

 Formação de agentes ambientais mirins que deverão promover a vigilância ambiental 

em parques e rios. 

 Parcerias com a Secretaria de Educação: formando Clubes de Ciências do Ambiente, 

com o objetivo de executar projetos interdisciplinares que visem solucionar problemas 

ambientais locais. 

 Ações de incentivo ao ecoturismo. 

 Publicações periódicas com abordagem de assuntos relativos aos recursos naturais da 

região. 

 

 Ações Estruturais e Estruturantes de Melhorias Gerenciais 

 

As ações relacionadas às metas estabelecidas para o atendimento do objetivo de melhorias 

gerenciais estão apresentadas no Quadro 12. 
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Quadro 12: Ações Estruturais e Estruturantes de Melhorias Gerenciais. 

Objetivos 

Aproximar o relacionamento da concessionária Águas de Niterói com os moradores de áreas de comunidade, bem como regularizar as ligações de água destes locais.  

Meta Justificativa Ações Estruturais Ações Não Estruturais Prazo Responsável 

Programa de Gestão 
Comercial nas 
Comunidades  

Existência de ligações 
irregulares e baixa 
adesão ao SAA em 

comunidades 

Manutenção de uma unidade gerencial 
exclusiva para o atendimento de 

comunidades 

Projetos de conscientização e informativos aos moradores de 
comunidades 

Ano 1 ao Ano 20 
Concessionária Águas 

de Niterói 

Projetos de fiscalização de ligações irregulares nas comunidades 

Criação de tarifa social especial para comunidades 

Qualificação da mão de obra dos colaboradores que atuarão no 
programa 

            

Objetivos 

Que o município de Niterói firme um convênio com agência estadual ou criação de agência reguladora própria. 

Meta Justificativa Ações Estruturais Ações Não Estruturais Prazo Responsável 

Programa Niterói 
Regula  

Ausência de agência 
reguladora no âmbito 

dos serviços de 
saneamento no 

município 

- 
Criação de agência reguladora própria ou convênio com agência 

estadual  
Curto (até Ano 1) 

Administração 
Municipal  

            

Objetivos 

Estabelecer um programa de educação ambiental e sustentabilidade ao longo de todo o horizonte de planejamento 

Meta Justificativa Ações Estruturais Ações Não Estruturais Prazo Responsável 

Programa de Educação 
Ambiental e 

Sustentabilidade 

Ampliar o acesso à 
informação e 

conscientizar os 
usuários do SAA de 

Niterói 

- 

Projeto de visita ao sistema de abastecimento de água 

Do Ano 1 ao Ano 20 

Administração 
Municipal e 

Concessionária Águas 
de Niterói 

Eventos públicos da concessionária visando o uso racional da 
água 

Ações de orientação e conscientização à população quanto ao 
uso racional da água 

Concursos culturais objetivando a educação ambiental 

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
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 COMPATIBILIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DO PMSB COM OS OBJETIVOS DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Conforme demonstrado inicialmente no item objetivos e metas, além dos objetivos do PMSB 

estarem em consonância com o Plano Estratégico Niterói Que Queremos (2013-2033) e o 

Planejamento Plurianual municipal, foi realizada uma compatibilização para demonstrar como 

as ações propostas no planejamento estratégico do sistema de abastecimento de água 

auxiliam o município no atendimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

 

Nas Figuras 27 a 31 estão apresentados para cada Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, 

as ações do sistema de abastecimento de água que de forma direta ou indireta auxiliam no 

seu atendimento. 

 

Caso algum dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável não estejam listados, trata-se de 

não haver ações no planejamento estratégico do sistema de abastecimento de água 

direcionados para aquele objetivo especificamente. 

Figura 27: Ações do PMSB e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

 
Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
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Figura 28: Ações do PMSB e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Continuação). 

 
Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 

 

 

 

Figura 29: Ações do PMSB e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Continuação). 

 
Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
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Figura 30: Ações do PMSB e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Continuação). 

 
Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 

 

Figura 31: Ações do PMSB e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Continuação). 

 
Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
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5. HIERARQUIZAÇÃO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS  

 

A definição da hierarquização das ações de intervenção prioritária teve como instrumentos 

básicos as diretrizes, objetivos e metas definidas ao longo do período de planejamento. 

 

Uma vez definidas as metas do plano de saneamento, teve início a etapa mais importante, 

que consistiu na identificação das ações necessárias para o alcance deste futuro desejado 

ou factível. 

 

Para a definição dos programas prioritários, foram consideradas as relevâncias das ações no 

que se refere aos dois objetivos principais do Plano Municipal de Saneamento Básico de 

Niterói: Universalização e Melhoria na Qualidade da Prestação do Serviço.  

 

Uma vez que os objetivos foram tratados neste planejamento por meio de programas 

específicos que reúnem ações capazes de viabilizar seu sucesso, sua prioridade é reflexo do 

resultado das prioridades de suas ações, identificado através da média dos resultados.  

 

Tais resultados foram obtidos através da análise de relevância de cada ação. A avaliação das 

relevâncias das ações para ambos os programas foi categorizada segundo três graus de 

relevância:  

 

 Alta relevância: 5 (cinco) pontos; 

 Média relevância: 3 (três) pontos; 

 Baixa relevância: 1 (um) ponto. 

 

A ponderação resulta da multiplicação dos pontos de Universalização x Melhoria na 

Qualidade. Foram consideradas ações críticas ou as mais significativas aquelas cujo 

resultado da multiplicação da Universalização x Melhoria na Qualidade atingiu 25 pontos, ou 

seja, correspondeu a uma ação de relevância máxima.  

 

A classificação serviu de referência para a hierarquização das ações propostas pelo PMSB, 

sendo que para o sistema de abastecimento de água, a relação das ações e suas respectivas 

relevâncias de priorização são apresentadas no Quadro 13. 
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Quadro 13: Relevância das Ações Propostas ao SAA. 

Programa Ações Universalização 
Melhoria na 
Qualidade 

Prioridade da 
Ação 

Programa de 
Universalização      

Ampliação da rede de distribuição de água 3 1 3 

Ampliação das ligações prediais de água 3 1 3 

Média 3 

Programa de 
Melhorias 

Operacionais e 
de Qualidade           

Atualização do cadastro das redes e ligações prediais 1 5 5 

Estudo de otimização das redes de distribuição 1 5 5 

Ampliação dos distritos de medição e controle 1 5 5 

Transformar áreas das comunidades em DMCs 1 5 5 

Substituição de redes e ramais inadequados 1 5 5 

Controle de pressão na rede de distribuição 1 5 5 

Substituição dos hidrômetros em até 5 anos 1 3 3 

Pesquisa e reparo de vazamentos não visíveis 1 5 5 

Implantação de inversores de frequência nos acionamentos 
das elevatórias de pequeno porte 

1 3 3 

Incorporação ao CCO das elevatórias de pequeno porte 1 5 5 

Regularização das redes e ligações nas comunidades 1 5 5 

Institucionalização de um programa de água de reuso das 
ETEs  

1 1 1 

Média 4 

Programa de 
Melhorias 
Gerenciais 

Gestão comercial nas comunidades 3 5 15 

Implantação de agência reguladora 1 5 5 

Educação ambiental e sustentabilidade 3 5 15 

Média 12 

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
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6. CRONOGRAMA FÍSICO  

 

No Quadro 14 está apresentado o cronograma físico das metas estabelecidas no Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Niterói para o sistema de abastecimento de água.  

 

 

 

 

 

Quadro 14: Relevância das Ações Propostas ao SAA. 

 
Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Ano de Planejamento Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20

Programa de Ampliação da Rede de Distribuição de Água

Programa de Ampliação das Ligações Prediais de Água

Programa de Controle e Redução de Perdas

     Atualização do cadastro das redes e ligações prediais

     Estudo de otimização das redes de distribuição

     Ampliação dos distritos de medição e controle

     Transformar comunidades em DMCs

     Substituição de hidrômetros

     Substituição de redes e Ramais

     Controle de Pressão na rede de distribuição

     Pesquisa e reparo de vazamentos não visíveis

Programa de Eficiência Energética

     Substituir acionamentos nos bombeamentos com potência maior que 30 cv

     Substituir acionamentos nos bombeamentos com potência entre 20 e 30 cv

     Substituir acionamentos nos bombeamentos com potência entre 15 e 20 cv

     Substituir acionamentos nos bombeamentos com potência entre 10 e 15 cv

     Substituir acionamentos nos bombeamentos com potência entre 5 e 10 cv

     Substituir acionamentos nos bombeamentos com potência entre 1 e 5 cv

     Substituir acionamentos nos bombeamentos com potência até 1 cv

Ampliação do CCO às Unidades de Pequeno Porte

     Integrar ao CCO os bombeamentos com potência maior que 30 cv

     Integrar ao CCO os bombeamentos com potência entre 20 e 30 cv

     Integrar ao CCO os bombeamentos com potência entre 15 e 20 cv

     Integrar ao CCO os bombeamentos com potência entre 10 e 15 cv

     Integrar ao CCO os bombeamentos com potência entre 5 e 10 cv

     Integrar ao CCO os bombeamentos com potência entre 1 e 5 cv

     Integrar ao CCO os bombeamentos com potência até 1 cv

Programa de Regularização de Redes e Ligações nas Comunidades

Programa Água de Reuso

Programa de Gestão Comercial nas Comunidades

Programa Niterói - Agência Reguladora

Programa de Educação Ambiental e Sustentabilidade

OBJETIVOS E METAS DE UNIVERSALIZAÇÃO

OBJETIVOS E METAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS

OBJETIVOS E METAS DE MELHORIAS GERENCIAIS
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7. AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA  

 

O planejamento das ações de emergência e contingência visa definir as responsabilidades 

de cada elemento que atua na operação do sistema de abastecimento de água, subsidiando 

o processo de tomada de decisão com elementos previamente planejados. Desta forma, seu 

objetivo é fornecer um conjunto de diretrizes e informações visando a adoção de 

procedimentos lógicos, técnicos e administrativos, estruturados de forma a propiciar resposta 

rápida e eficiente em situações emergenciais. 

 

Como atividade inicial, foram identificados os possíveis eventos com potencial de causar 

interrupção no abastecimento de água da população, sendo identificados sete potenciais 

eventos de risco: 

 

 Interrupção do abastecimento de água pela CEDAE; 

 Falta de energia elétrica; 

 Inundação; 

 Rompimento de adutora de água tratada; 

 Acidente ambiental; 

 Vandalismo; 

 Falha eletromecânica de estação elevatória de água tratada. 

 

Quanto às respostas preventivas das ameaças, os seus custos deverão ser embutidos no 

orçamento anual da Companhia, dispensando um centro de custo específico. Dentre estes 

custos, podem-se exemplificar os seguintes:  

 

 Manutenção e conservação das unidades, com cercas, portões, entre outros;  

 Manutenção eletromecânica preventiva das unidades;  

 Vigilância 24 horas da unidade;  

 Treinamento de equipes de operação;  

 Manutenção de EPIs e EPCs em bom estado de conservação;  

 Adoção de cláusulas contratuais de segurança às empresas terceirizadas;  

 Instalação de placas orientativas e informativas nas unidades do sistema;  

 Definição de profissional capacitado em desenvolver perícias e avaliações estruturais 

no sistema. 

 

Nos Quadros 15 a 21 estão apresentadas as ações corretivas de emergência e contingência 

para cada evento de risco identificado em relação ao sistema de abastecimento de água. 
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Quadro 15: Evento de Risco – Interrupção do Abastecimento de Água pela CEDAE. 
Evento Potencial de Risco Ação 

Interrupção do 
Abastecimento de Água 

pela CEDAE 
Médio 

Identificação da situação pela Águas de Niterói 

Acionar a CEDAE para reabilitação do fornecimento de água tratada 

Paralisar a operação da área afetada até a conclusão das medidas saneadoras 

Comunicar a diretoria e o setor de comunicação da Águas de Niterói 

Comunicar a Agência Reguladora após a constatação do evento 

Comunicar a população atingida pela falta de água através de meios de comunicação 

Realizar manobras de rede para atendimento de atividades essenciais. 

Implementar rodízio de abastecimento 

Promover o controle e racionamento de água disponível nos reservatórios 

Disponibilizar caminhão pipa para atendimento da população atingida a partir de fontes alternativas 
cadastradas 
Informar à população o retorno da normalidade no abastecimento 

Elaborar relatório de análise de situação emergencial 

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
 

Quadro 16: Evento de Risco – Falta de Energia Elétrica. 
Evento Potencial de Risco Ação 

Falta de energia 
Elétrica 

Alto 

Identificação da situação pela Águas de Niterói 

Acionar a concessionária de energia elétrica para reabilitação do fornecimento de energia elétrica 

Paralisar a operação da área afetada até a conclusão das medidas saneadoras 

Comunicar a diretoria e o setor de comunicação da Águas de Niterói 

Comunicar a Agência Reguladora após a constatação do evento 

Comunicar a população atingida pela falta de água através de meios de comunicação 

Realizar manobras de rede para atendimento de atividades essenciais. 

Implementar rodízio de abastecimento 

Promover o controle e racionamento de água disponível nos reservatórios 

Disponibilizar caminhão pipa para atendimento da população atingida 

Informar à população o retorno da normalidade no abastecimento 

Elaborar relatório de análise de situação emergencial 

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
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Quadro 17: Evento de Risco – Inundação. 

Evento Potencial de Risco Ação 

Inundação Médio 

Paralisar a operação da área afetada até a conclusão das medidas saneadoras 

Comunicar a diretoria e o setor de comunicação da Águas de Niterói 

Comunicar a Agência Reguladora após a constatação do evento 

Comunicar a população atingida pela falta de água através de meios de comunicação 

Acionar emergencialmente a equipe de manutenção 

Identificação da situação pela Águas de Niterói 

Verificar a disponibilidade de material necessário para a resolução do problema 

Executar reparos nas instalações danificadas e/ou troca de equipamentos 

Informar à população o retorno da normalidade no abastecimento 

Elaborar relatório de análise de situação emergencial 

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
 

Quadro 18: Evento de Risco – Rompimento de Adutora de Água. 

Evento Potencial de Risco Ação 

Rompimento de 
Adutora de Água  

Médio 

Acionar emergencialmente a equipe de manutenção 

Identificação da situação pela Águas de Niterói 

Comunicar a diretoria e o setor de comunicação da Águas de Niterói 

Comunicar a Agência Reguladora após a constatação do evento 

Comunicar órgão responsável pelo trânsito 

Solicitar ao órgão competente o isolamento da área e retirada de pessoas 

Comunicar a população atingida pela falta de água através de meios de comunicação 

Verificar a disponibilidade de material necessário para a resolução do problema 

Executar reparos no trecho da tubulação danificada 

Informar à população o retorno da normalidade no abastecimento 

Elaborar relatório de análise de situação emergencial 

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
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Quadro 19: Evento de Risco – Acidente Ambiental. 
Evento Potencial de Risco Ação 

Acidente Ambiental Baixo 

Acionar emergencialmente a equipe de manutenção 

Identificação da situação pela Águas de Niterói 

Comunicar a diretoria e o setor de comunicação da Águas de Niterói 

Comunicar a Agência Reguladora após a constatação do evento 

Comunicar órgão municipal ambiental e/ou estadual e Vigilância Sanitária municipal 

Solicitar ao órgão competente o isolamento da área e retirada de pessoas 

Comunicar a população atingida pela falta de água através de meios de comunicação 

Realizar descargas de rede na área atingida 

Realizar manobras de rede para atendimento de atividades essenciais. 

Promover o controle e racionamento de água disponível nos reservatórios não atingidos 
Disponibilizar caminhão pipa para atendimento da população atingida a partir de fontes alternativas 
cadastradas 

Informar à população o retorno da normalidade no abastecimento 

Elaborar relatório de análise de situação emergencial 

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
 

Quadro 20: Evento de Risco – Vandalismo. 
Evento Potencial de Risco Ação 

Vandalismo Médio/Alto 

Acionar emergencialmente a equipe de manutenção 

Identificação da situação pela Águas de Niterói 

Comunicar a diretoria e o setor de comunicação da Águas de Niterói 

Comunicar a Agência Reguladora após a constatação do evento 

Comunicar a população atingida pela falta de água através de meios de comunicação 

Acionar a polícia para investigação do fato ocorrido 

Verificar a disponibilidade de material necessário para a resolução do problema 

Reparar os danos materiais causados 

Informar à população o retorno da normalidade no abastecimento 

Elaborar relatório de análise de situação emergencial 
Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 

 

Quadro 21: Evento de Risco –Falha Eletromecânica de Estação de Recalque de Água Tratada. 
Evento Potencial de Risco Ação 

Falha Eletromecânica 
de Estação de 

Recalque de Água 
Tratada 

Alto 

Acionar emergencialmente a equipe de manutenção 

Identificação da situação pela Águas de Niterói 

Comunicar a diretoria e o setor de comunicação da Águas de Niterói 

Comunicar a Agência Reguladora após a constatação do evento 

Comunicar a população atingida pela falta de água através de meios de comunicação 

Verificar a disponibilidade de material necessário para a resolução do problema 

Executar reparos nas instalações danificadas e/ou troca de equipamentos 

Informar à população o retorno da normalidade no abastecimento 

Elaborar relatório de análise de situação emergencial 
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7.1. MANUTENÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

 

As atividades relativas à manutenção do planejamento das ações de emergência e 

contingência são aquelas previstas para garantir a sua efetiva execução do plano, bem como 

aquelas que preveem as adequações identificadas ao longo do processo.  

 

Para Manutenção do plano de emergência e contingência é importante destacar as seguintes 

etapas:  

 

 Execução do programa de treinamento;  

 Sistema de revisão e avaliação das ações;  

 Documentação das ações realizadas em cada evento.  

 

Para uma adequada aplicação e gestão do plano de emergência é fundamental que a 

comunicação entre todos os funcionários envolvidos na operação do sistema de 

abastecimento de água e os gestores esteja alinhada. Além disso, as rotas de comunicação 

dos possíveis eventos emergenciais devem ser claras e de fácil acesso a todos os 

colaboradores. 

 

7.1.1. Programa de Treinamento 

 

Quanto à execução do Programa de Treinamento, sugere-se a realização de um treinamento 

anual com 8h (oito horas) de duração. Este treinamento será organizado pela concessionária, 

cujo conteúdo programático sugerido está apresentado a seguir: 

 

 Apresentação dos riscos; 

 Execução das respostas aos riscos; 

 Execução das ações de contingência; 

 Definição das responsabilidades; 

 Apresentação dos fluxogramas; 

 Simulações. 

7.1.2. Revisão das Ações de Emergência e Contingência 

 

As revisões das ações de emergência e contingência devem ocorrer, no mínimo, a cada 

quatro anos, preferencialmente junto à revisão do PMSB e devem considerar todos os 

documentos gerenciais relativos aos eventos que acionaram as ações de emergência e 

contingência ocorridos no período. 

 

Os mínimos documentos gerenciais que devem ser considerados em cada evento de risco 

ao sistema de abastecimento de água são os seguintes: 

 

 Relatório da Base de Dados Operacionais – onde é registrada a ocorrência de uma 

ação emergência para uma determinada unidade operacional, bem como as 

respectivas informações quantitativas e qualitativas a respeito de cada evento; 

 Relatório do Sistema Supervisório – utilizado para gerenciar os controles de níveis dos 

reservatórios e o funcionamento dos boosters; 

 Ficha de Avaliação do Treinamento – utilizado para identificar o nível dos 

colaboradores após a realização do treinamento; 

 Relatório Anual de Ocorrência de Riscos – Relatório com a compilação de todos os 

riscos ocorridos no ano calendário. 

 Parecer de Avaliação do Plano pelo Gestor – Relatório contendo críticas e sugestões 

por parte do gestor no que se refere à eficácia das ações de emergência e contingência 

contidas no plano para um determinado evento. 

 

As ocorrências apontadas nos relatórios mencionados deverão ser analisadas para que 

durante as revisões do plano possa ser analisada a efetividade das ações de emergência e 

contingências adotadas. Finalizado o processo de revisão do plano com as ações de 

emergência e contingência, os colaboradores envolvidos na operação do sistema de 

abastecimento de água devem ser devidamente informados e treinados.  

Dentro destes treinamentos, devem ser realizados exercícios de simulação das situações 

emergenciais, de modo a verificar o grau de resposta com a implantação de novas ações de 

emergência e contingência. 
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7.1.3. Documentação 

 

Anualmente, os gestores do Plano de Contingência e Emergência serão responsáveis pela 

elaboração de relatórios contendo a quantificação de todos os eventos emergenciais 

registrados e os resultados das ações previstas no plano de emergência e contingência.  

 

No relatório deverão estar descritos também todas as atividades pertinentes ao plano, como 

treinamentos, simulações, entre outros, bem como uma conclusão sobre a eficácia das ações 

de emergência e contingência acionadas ao longo do ano. 

 

 

8. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA  

 

Tendo em vista que a concessionária Águas de Niterói possui um contrato de concessão para 

a operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

com vigência ao longo de todo o horizonte do PMSB de Niterói, propõe-se que os mecanismos 

e procedimentos para avaliação da eficiência e eficácia de ambos os sistemas sejam 

apresentados concomitantemente, conforme os itens a seguir.  

 

 CONCEITOS 

 

Indicadores de desempenho são medidas de eficiência e eficácia referentes a aspectos 

específicos de uma atividade desenvolvida ou do comportamento de um sistema.  

 

Com a finalidade de atingir objetivos na gestão operacional, as entidades operadoras 

municipais dos sistemas deverão procurar elevados padrões de eficiência e de eficácia, 

entendendo-se estes conceitos como: 

 

Eficiência mede até que ponto os recursos disponíveis são utilizados de modo otimizado 

para a produção do serviço. 

 

Eficácia mede até que ponto os objetivos de gestão definidos, específica e realisticamente, 

foram cumpridos. 

 

Vale destacar que a utilização de um indicador de desempenho de forma individual e fora de 

contexto não produz resultados práticos e conduz a conclusões equivocadas.  

 

Portanto, é importante que a avaliação de um indicador seja realizada com o apoio de um 

sistema de indicadores, isto é, uma avaliação sistemática, simultânea e relacionada sob todos 

os pontos de vistas relevantes no processo avaliado. 

 

As qualidades desejáveis para os Indicadores de Desempenho (ID) são usadas como critério 

para analisar indicadores existentes e para selecionar os melhores indicadores em um 

conjunto maior.  

 

A relação a seguir não é exaustiva, mas apresenta as qualidades mais importantes que os 

indicadores devem apresentar: 

 

Validade: grau segundo o qual o indicador reflete o fenômeno que está sendo medido. O ID 

deve ser a expressão dos produtos essenciais de um processo. O enfoque deve ser nos 

produtos e nos resultados. Assim, o ID deve medir aquilo que é produzido, seja produto 

intermediário ou final, além dos resultados.  

 

Comparabilidade: propriedade de possibilitar comparações ao longo do tempo e entre 

diferentes objetos de avaliação.  

 

Estabilidade: as variáveis componentes do indicador devem ter estabilidade conceitual, sua 

forma de cálculo não deve variar no tempo, bem como devem ser estáveis os procedimentos 

de coleta de dados para sua apuração. Essas são condições necessárias ao emprego de 

indicadores para avaliar o desempenho ao longo do tempo. 

 

Homogeneidade: na construção de indicadores devem ser consideradas apenas variáveis 

homogêneas.  
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Praticidade: garantia de que o indicador realmente é útil para o monitoramento e a tomada 

de decisões. Para tanto, deve ser testado, modificado ou excluído quando não atender a essa 

condição.  

 

Independência: o indicador deve medir os resultados atribuíveis às ações que se quer 

monitorar, devendo ser evitados indicadores que possam ser influenciados por fatores 

externos.  

 

Confiabilidade: a fonte de dados utilizada para o cálculo do indicador deve ser confiável, de 

tal forma que diferentes avaliadores possam chegar aos mesmos resultados. 

 

Seletividade: deve-se estabelecer um número equilibrado de indicadores que enfoquem os 

aspectos essenciais do que se quer medir.   

 

Compreensão: o indicador deve ser de fácil compreensão e não envolver dificuldades de 

cálculo ou de uso. Indicadores que medem mais de uma variável e apresentam métricas não 

intuitivas podem ser usados, e às vezes devem sê-lo, quando têm aceitação e validade.  

 

Completude: os indicadores devem representar adequadamente a amplitude e a diversidade 

de características do fenômeno monitorado, resguardado o princípio da seletividade e da 

simplicidade.  

 

Economicidade: as informações necessárias ao cálculo do indicador devem ser coletadas e 

atualizadas a um custo razoável, quando comparado com a utilidade gerencial da informação 

que ele fornece.  

 

Acessibilidade: deve haver facilidade de acesso às informações primárias bem como de 

registro e manutenção para o cálculo dos indicadores.  

 

Tempestividade: a apuração do indicador deve estar disponível quando necessária, em 

tempo para a tomada de decisão.  

 

Objetividade: o indicador deve ser inequívoco sobre o que está sendo medido e quais dados 

estão sendo usados em sua apuração. A objetividade inclui clareza sobre a definição do 

indicador, de forma a evitar disputa sobre seu significado, especialmente no caso de 

indicadores multidimensionais. 

 

Portanto, no rol de indicadores proposto procurou-se atender se não todos, pelo menos um 

grupo de qualidades esperadas. 

 

 CONFIABILIDADE E EXATIDÃO DOS DADOS  

 

A confiabilidade e exatidão dos dados são fatores fundamentais na composição de um 

indicador de desempenho. A qualidade dos dados obtidos e informados é fundamental para 

que um sistema de indicadores seja capaz de avaliar seus objetivos de forma clara e coerente 

para todos os atores envolvidos.  

 

A correta obtenção, tratamento, organização, armazenamento e recuperação de dados e 

informações exigem atenção e rigor constante e sua sistematização deve: 

 

 Ser realizada em consonância aos conceitos e definições estabelecidas; 

 

 Ter referência ao período correspondente da avaliação; 

 

 Referir-se à mesma área geográfica de análise; 

 

 Ter a máxima exatidão e confiabilidade que a viabilidade técnica e econômica permitir. 

 

Desta forma, caberá ao operador a responsabilidade pelo zelo da informação gerada, 

devendo esta ser confiável e pertinente a cada variável componente do sistema de 

indicadores em questão.  
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Neste aspecto é importante diferenciar dados primários e dados secundários. Por definição, 

dados primários são aqueles obtidos diretamente pelo pesquisador, técnico, funcionário ou 

gestor do sistema, medidos através de técnicas e equipamentos “in loco” ou gerados pela 

própria entidade gestora. Por outro lado, os dados secundários (ou externos) são informações 

obtidas por fontes diversas, oriundas de outras instituições e pesquisas. 

 

Em casos de dados externos, isto é, dados e informações cujo controle não está nas mãos 

das entidades gestoras (operadoras, concessionárias), devem ser oriundos de fontes e 

estatísticas oficiais sempre que possível e apenas ser utilizados em casos onde é 

fundamental para o cálculo ou interpretação de um ou mais indicadores de desempenho. 

 

A atuação do prestador de serviço na geração dos indicadores propostos deverá ser a mais 

fiel possível à realidade operacional na prestação dos serviços de água e esgoto, devendo a 

Agência Reguladora estar preparada para aferir a confiabilidade e exatidão destes dados 

primários e secundários utilizados na formulação dos indicadores propostos. 

 

 

 INDICADORES  

 

A seguir são apresentados os indicadores para avaliação do desempenho da concessionária 

nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, organizadas em dois grupos 

distintos: 

 

 Disponibilidade, onde se avalia a adequada ampliação dos sistemas existentes e 

aplicação dos recursos alocados, atendendo às metas de cobertura fixadas; 

 

 Desempenho, onde se avalia parâmetros operacionais, para determinar se os serviços 

estão atendendo às metas propostas, configurados pela qualidade mínima exigida e; 

 

A Figura 32 ilustra as diferentes categorias e os indicadores de desempenho relacionados e 

que serão descritas em detalhes adiante.   

 

Figura 32: Indicadores para Avaliação de Desempenho 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019 

 

 Indicadores de Disponibilidade  

 

A mensuração do desempenho da ampliação da disponibilidade dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário será realizada através dos dados de 

cobertura de atendimento, com base na percentagem de economias factíveis em relação às 

economias totais.  
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Optou-se em propor a utilização de economias factíveis, para acompanhamento do Indicador 

de Disponibilidade, uma vez que o operador tem atuação direta na disponibilidade do serviço, 

através da execução do conjunto de obras, porém sem ter uma ferramenta legal para exigir 

a adesão da população a ser atendida.  

 

Importante relembrar o conceito de Economia Factível como sendo o imóvel não conectado 

à rede do prestador de serviço e situado em logradouro provido de rede de distribuição de 

água ou de coleta de esgotos sanitários. 

 

8.3.1.1 Fichas de Apuração 

 

Nos Quadros 22 e 23 são detalhados os indicadores de cobertura propostos para avaliação 

da disponibilidade dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com base 

nas metas indicadas.  

 

Quadro 22: Apuração do Indicador de Disponibilidade de Atendimento de Água 
INDiA – Disponibilidade de Atendimento de Água 

Objetivo: Unidade de medida:       Percentagem  

Quantificar o atendimento da meta de cobertura do 

sistema de água 

Descrição: 

Mensura a cobertura de atendimento de abastecimento de água da área urbana com base no número de 

economias factíveis de água frente ao número de economias totais, no ano avaliado. 

 

INDiA =
AG003a

GE099
 𝑋 100 

 

Onde: 

AG003a – Número de economias factíveis de água (economias factíveis) 

GE099 – Número de economias totais (economias totais). 

Periodicidade de Cálculo/Aferição: Fonte de Coleta de Dados:  

Cálculo e Aferição - Anual Cadastro técnico e comercial da Concessionária 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019 

 

 

Quadro 23: Apuração do Indicador de Disponibilidade do Sistema de Esgoto 
INDiE – Disponibilidade de Atendimento de Esgoto 

Objetivo: Unidade de medida:       Percentagem  

Quantificar o atendimento da meta de cobertura de 

esgoto 

Descrição: 

Mensura a cobertura de atendimento de esgotamento sanitário da área urbana com base no número de 

economias factíveis de esgoto frente ao número de economias totais. 

 

INDiE =
ES093a

GE099
 𝑋 100 

Onde: 

ES093a – Número de economias factíveis de esgoto (economias factíveis) 

GE099 – Número de economias totais (economias totais) 

Periodicidade de Cálculo/Aferição: Fonte de Coleta de Dados:  

Cálculo e Aferição Anual Cadastro técnico e comercial da Concessionária 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019 

 

 Indicadores de Desempenho  

 

A mensuração do desempenho do operador ao longo dos anos de concessão será realizada 

através de um conjunto de dez indicadores de desempenho operacional, sendo eles 

apresentados a seguir. 

 

 IALa - Índice de Conformidade Documental do SAA; 

 INAg014a - Índice de Qualidade de Água; 

 ICAd - Índice do Desempenho da Continuidade do Abastecimento; 

 INPD - Índice de Perdas na Distribuição; 

 INAtMi - Índice de Atualização da Micromedição; 

 IALe - Índice de Conformidade Documental do SES; 

 INAg014b - Índice de Eficiência no Tratamento de Esgoto; 

 IMP - Índice de Manutenção Preventiva da Rede Coletora; 

 ICAr - Índice de Arrecadação; 

 ICAP - Índice de Eficiência nos Prazos de Atendimento; 
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Estes indicadores traduzem a eficiência e a qualidade das ações desenvolvidas pelo 

prestador de serviços frente às metas estipuladas no PMSB, para cada ano de referência. 

 

Basicamente, o objetivo da aplicação destes indicadores é mensurar o nível atingido pelo 

operador em cada um dos aspectos abordados e assim determinar o grau de sucesso no 

atendimento das metas definidas. 

 

8.3.2.1 Fichas de Apuração 

 

Nos Quadros 24 a 33 são detalhados os indicadores de desempenho operacional propostos 

para avaliação do alcance das metas indicadas. 

 

Quadro 24: Apuração do Índice de Conformidade Documental do Sistema de Abastecimento de Água. 
IALa – Índice de Conformidade Documental do SAA 

Objetivo: Unidade de medida:       Percentagem  

Quantificar o alcance da meta de conformidade 

documental do SAA 

Descrição: 

Avalia o nível de adequação documental em relação à legislação vigente no sistema de abastecimento de 

água para o ano de referência, frente à meta definida para o ano de referência. 

IALa =
QOV

QUL
 𝑋 100 

Onde: 

QOV – Quantidade de outorgas e licenças válidas para o ano de referência (unidades) 

QUL – Quantidade de outorgas e licenças necessárias para o ano de referência (unidades) 

Periodicidade de Cálculo/Aferição: 

Cálculo e Aferição - Anual 

Fonte de Coleta de Dados:  

Área Ambiental  

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019 

 

 

 

 

 

Quadro 25: Apuração do Índice de Qualidade de Água. 
INAg014 - Índice de Qualidade de Água 

Objetivo: Unidade de medida:       Percentagem 

Quantificar o alcance da meta de qualidade de água 

Descrição: 

Avalia o nível de conformidade legal do sistema de abastecimento de água, segundo o percentual de análises 

de qualidade de água dentro dos padrões exigidos pela legislação vigente e pelo órgão ambiental  

 

INAg014 =
NTAc

NTA
 𝑋 100 

Onde: 

NTAc – Número total de amostras de água analisadas e em conformidade (unidades)  

NTA – Número total de amostras de água analisadas (unidades) 

 

Para o cálculo anual, deve ser efetuado as somatórias mensais do numerador e denominador. 

Periodicidade de Cálculo/Aferição: 

 Cálculo - Mensal 

Aferição - Média Anual  

Fonte de Coleta de Dados:  

Área de Tratamento de Água  

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019 
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Quadro 26: Apuração do Índice de Desempenho da Continuidade do Abastecimento 
ICAd – Índice de Desempenho da Continuidade do Abastecimento  

Objetivo: Unidade de medida:       Percentagem 

Quantificar o alcance da meta de continuidade do 

abastecimento de água 

Descrição: 

Avalia a continuidade de abastecimento de água em relação às metas definidas para o ano de referência. 

ICAd =
ICA

ICAm
 𝑋 100 

Onde: 

ICA – Índice de continuidade do abastecimento de água para o ano de referência (%) 

ICAm – Meta do Índice de continuidade do abastecimento de água para o ano de referência (%) 

O ICA – índice de continuidade do abastecimento de água para o ano de referência é calculado através 

da seguinte equação: 

ICA =
(∑ TPMB +  ∑ TNMM)

NPM × TTA
 × 100% 

Onde: 

TTA – tempo total da apuração, que é o tempo total, em horas, decorrido entre o início e o término do período 

de apuração; 

TPMB – tempo com pressão maior que 10 (dez) mca. É o tempo total, medido em horas, dentro do período 

de apuração, durante o qual um determinado registrador de pressão registrou valores iguais ou maiores que 

10 (dez) mca; 

TNMM – tempo com nível maior que o mínimo. É o tempo total, medido em horas, dentro do período de 

apuração, durante o qual um determinado reservatório permaneceu com o nível de água em cota superior ao 

nível mínimo da operação normal; 

NPM – número de pontos de medida, que é o número total dos pontos de medida utilizados no período de 

apuração, assim entendidos os pontos de medição de nível de reservatórios e os de medição de pressão na 

rede de distribuição. 

 

Para o cálculo anual deve ser efetuado as somatórias mensais do numerador e denominador. 

Periodicidade de Cálculo/Aferição: 

Cálculo - Mensal 

Aferição – Média Anual 

Fonte de Coleta de Dados:  

Centro de controle e operação da 

concessionária 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019 

 

 

Quadro 27: Apuração do Índice de Perdas no Sistema de Distribuição de Água. 
INPD - Índice de Perdas na Distribuição 

Objetivo: Unidade de medida:       Percentagem 

Quantificar o alcance da meta de perdas do SAA 

Descrição: 

Avalia o nível de perdas do sistema de abastecimento de água em comparação às metas de perdas de 

distribuição definidas para o ano de referência. 

INPD =
IN049

AGMp
 𝑋 100 

Onde: 

IN049 – Percentual de perdas atingido no ano de referência (%) 

AGMp – Percentual de perdas estabelecido como meta para o ano de referência (%) 

 

O IN049 – Índice de perdas na distribuição é calculado através da seguinte fórmula: 

 

IN049 =
(AG006 + AG018 − AG010 − AG024)

(AG006 + AG018 − AG024)
 × 100% 

Onde: 

AG006 = Volume de água produzido (m3); 

AG018 = Volume de água tratada importado (m3); 

AG010 = Volume de água consumido (m3); 

AG024 = Volume de serviço (m3). 

 

Para o cálculo do último trimestre deve ser efetuado as somatórias mensais do numerador e denominador. 

Periodicidade de Cálculo/Aferição: Fonte de Coleta de Dados:  

Cálculo e Aferição – Valor médio do último trimestre 

do ano 

Centro de Controle e operação da concessionária 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019 
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Quadro 28: Apuração do Índice de Atualização da Micromedição 
INAtMi - Índice de Atualização da Micromedição 

Objetivo: Unidade de medida:       Percentagem 

Quantificar o desempenho na atualização dos 

hidrômetros instalados 

Descrição: 

Os hidrômetros deverão ser substituídos ao atingir uma vida útil de 7 (sete) anos. 

Este indicador avalia o nível de substituição de hidrômetros para garantir o máximo de vida útil admitido, em 

comparativo com os quantitativos total. 

INAtMi =
QHidS

QHidtot
 𝑋 100 

Onde: 

QHidS – Quantidade de hidrômetros com vida útil instalados com mais de 7 anos substituídos (unidade) 

QHidtot – Quantidade de hidrômetros no final do período de apuração com necessidade de substituição 

(unidade) 

Periodicidade de Cálculo/Aferição: Fonte de Coleta de Dados:  

Cálculo e Aferição – Anual Cadastro Comercial da concessionária 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019 

 

Quadro 29: Apuração do Índice de Conformidade Documental do SES. 
IALe – Índice de Conformidade Documental do SES 

Objetivo: Unidade de medida:       Percentagem 

Quantificar o alcance da meta de conformidade 

documental do SES 

Descrição:  

Avalia o nível de adequação documental em relação à legislação vigente no sistema de esgotamento 

sanitário para o ano de referência, frente à meta definida para o ano de referência. 

IALe =
QLV

QULe
 𝑋 100 

Onde: 

QLV – Quantidade de licenças válidas para o ano de referência (unidades) 

QULe – Quantidade de licenças necessárias para o ano de referência (unidades) 

Periodicidade de Cálculo/Aferição: Fonte de Coleta de Dados:  

Cálculo e Aferição - Anual Área Ambiental da concessionária 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019 

 

 

Quadro 30: Apuração do Índice de Eficiência no Tratamento de Esgoto. 
INAg014b - Índice de Eficiência no Tratamento de Esgoto 

Objetivo: Unidade de medida:       Percentagem 

Quantificar o alcance da meta de eficiência do 

tratamento de esgoto 

Descrição:  

Avalia o nível de conformidade legal do sistema de esgotamento sanitário, segundo o percentual de análises 

de qualidade do efluente final em conformidade aos padrões exigidos pela legislação vigente e pelo órgão 

ambiental. 

INAg014b =
NTAcE

NTAE
 𝑋 100 

Onde: 

NTAcE – Número total de amostras de efluentes analisadas e em conformidade (unidades)  

NTAe – Número total de amostras de efluentes analisadas (unidades) 

Periodicidade de Cálculo/Aferição: 

Cálculo - Mensal 

Aferição – Média Anual 

Fonte de Coleta de Dados:  

Área de Tratamento de Esgoto da concessionária 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019 

 
Quadro 31: Apuração do Índice de Manutenção Preventiva da Rede Coletora. 

IMP - Índice de Manutenção Preventiva da Rede Coletora 

Objetivo: Unidade de medida:       Percentagem 

Avaliar o nível de manutenção preventiva aplicado 

nas redes coletoras de esgotamento sanitário 

Descrição:  

Avalia o percentual da extensão de rede coletora que recebeu manutenção preventiva em relação ao total de 

rede coletora existente para o ano de referência 

IMP =
ESMP

ES004
 𝑋 100 

Onde: 

ESMP – Extensão de rede com manutenção preventiva efetuada no ano de referência (km) 

ES004 – Extensão total da rede de esgotos no ano de referência (km) 

Periodicidade de Cálculo/Aferição:  

Cálculo e Aferição – Total Anual 

Fonte de Coleta de Dados:  

Centro de controle e operação da concessionária 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019 

 
 



Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 
 

Prefeitura Municipal de Niterói 
 

 
63 
 
 

 

Quadro 32: Apuração do Índice de Arrecadação. 
ICAr – Índice de Arrecadação 

Objetivo: Unidade de medida:       Percentagem 

Quantificar o alcance da meta de eficiência de 

arrecadação. 

Descrição: 

Avalia o percentual de atendimento da meta de eficiência de arrecadação definida para o ano de referência. 

ICAr =
IEA

ICAMt
 𝑋 100 

Onde: 

IEA – Índice de eficiência na arrecadação para o ano de referência (%.) 

ICAMt – Meta de eficiência de arrecadação prevista para o ano de referência (%) 

O IEA – Indicador de eficiência na arrecadação deve ser calculado através da seguinte fórmula: 

IEA = 100% −
FN005 − FN006

FN005
× 100%   

Onde: 

FN005 = Receita operacional total (direta + indireta) (R$) 

FN006 = Arrecadação total. (R$) 

Periodicidade de Cálculo/Aferição: Fonte de Coleta de Dados:  

Cálculo e Aferição - Anual Sistema comercial da concessionária 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 33: Apuração do Índice de Eficiência nos Prazos de Atendimento. 
ICAP – Índice de Eficiência nos Prazos de Atendimento 

Objetivo: Unidade de medida:       Percentagem 

Quantificar o alcance da meta de eficiência nos 

prazos de atendimento 

Descrição: 

Avalia o percentual de atendimento da meta de eficiência nos prazos de atendimento definidos para o ano de 

referência. 

ICAP =
IEPA

ICAPMt
 𝑋 100 

Onde: 

IEPA – Índice de eficiência nos prazos de atendimento para o ano de referência (%.) 

ICAMt – Meta de eficiência de atendimentos nos prazos definida para o ano de referência 

O IEPA – Indicador de eficiência dos prazos de atendimento deve ser calculado através da seguinte 

fórmula: 

IEPA =
QSRP

QTSR
 × 100% 

Onde: 

QSRP = Quantidade de serviços realizados no prazo estabelecido (unidades) 

QTSR = Quantidade total de serviços realizados. (unidades) 

Periodicidade de Cálculo/Aferição: Fonte de Coleta de Dados:  

Cálculo e Aferição - Total Anual Centro comercial da concessionária 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


