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RELATÓRIO DE ANALISE E JULGAMENTO DE PROPOSTA TÉCNICA 

Aos 09 dias de abril de 2020, a Comissão Especial de Licitações da Prefeitura Municipal de 

Potim, nomeada pela Portaria Nº 211/2019, conforme preconizado no Edital No 053/2019 - 

Concorrência no 001/2019 realizou o Julgamento das Propostas Técnicas elaboradas pelas 06 (seis) 

proponentes para:  Concessão dos Serviços Públicos dos Sistemas de Abastecimento de Água Potável 

e de Esgotamento Sanitário e dos Serviços Complementares no Município de Potim, no Estado de 

São Paulo. As seis proponentes, de ora em diante, serão denominadas pelos nomes conforme acima 

nas citações e ordenação dos trabalhos, e quando no texto receberão a nomenclatura em negrito, que 

correspondem aos nomes das Empresas Líderes do Consórcio ou a própria Empresa participante 

individualmente. Esta análise tem como objetivo analisar os quesitos, tópicos e partes conforme 

critérios definidos no Edital de Licitação, observando o Plano Municipal de saneamento, o Termo de 

Referência, as Normas Técnicas Brasileiras, a Legislação Vigente, as boas práticas da Engenharia 

Sanitária. A avaliação das Proposta seguiu estritamente o que foi preconizado pelo Edital, não 

entrando no mérito da atribuição diferenciada de pesos e notas estabelecidos e nem tampouco os 

critérios de pontuação dos quesitos de forma binária, satisfatório e não satisfatório, e o percentual de 

atendimento dos quesitos e sua correspondente nota, ou seja, exerceu fielmente os padrões 

estabelecidos pelo Anexo V. 

A análise deverá atribuir as Notas Técnicas (NT) a cada um dos tópicos considerando a clareza, 

a objetividade, a coerência e a consistência de cada quesito, assim como o integral atendimento às 

metas fixadas para a CONCESSÃO e demais disposições contidas no EDITAL e seus Anexos, além 

do atendimento às especificações técnicas aplicáveis aos serviços em apreço, os quesitos serão 

considerados satisfatório se contemplar o solicitado e será considerado insatisfatório se deixar de 

abordar temas relevantes, se houver consistência em dados, cálculos e inconformidades frente às 

normas, legislação, edital e as boas práticas da engenharia sanitária. 

No edital, anexo V, o que foi requerido em cada parte da PROPOSTA TÉCNICA está 

objetivamente indicado nos seus tópicos e respectivos quesitos.  

Este adequado fracionamento dos quesitos facilita a identificação dos aspectos que deverão ser 

minimamente abordados na PROPOSTA TÉCNICA e, principalmente, permitindo uma análise e 

avaliação técnica e proporcionando um julgamento de forma objetiva para cada tópico. A avaliação 

foi realizada segundo os seguintes critérios abaixo, para atribuição das Notas Técnicas (NT) para cada 

tópico, isto não deixa dúvidas sobre que aos tópicos serão atribuídas as devidas notas sempre baseado 

ao percentual de quesitos mínimos exigidos no tópico, o que ainda define que nenhum quesito pode 

ser anulado ou tido como satisfatório se a componente anexar outras informações que considerar 

relevantes. 

NT(i) = 0: quando o tópico não for apresentado ou quando a apresentação do tópico abordar 

menos que 50 % dos quesitos mínimos exigidos no tópico.  
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NT(i) = 2: quando a apresentação do tópico abordar, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) 

dos quesitos mínimos exigidos no tópico;  

NT(i) = 4: quando a apresentação do tópico abordar, pelo menos, 70% (setenta por cento) dos 

quesitos mínimos exigidos no tópico;  

NT(i) = 6: quando a apresentação do tópico abordar, pelo menos, 80% (oitenta por cento) dos 

quesitos mínimos exigidos;  

NT(i) = 8: quando a apresentação do tópico abordar, pelo menos, 90% (noventa por cento) dos 

quesitos mínimos exigidos; 

NT(i) = 10: quando o tópico for apresentado de maneira a atender 100% (cem por cento) dos 

quesitos exigidos.  

Para a realização do Julgamento das PROPOSTAS TÉCNICAS foram analisadas e avaliadas 

quesito a quesito de cada tópico que compõe cada uma das 4 partes, a seguir descritas, resultando na 

atribuição de uma pontuação máxima geral (NTPT – Nota Técnica da Proposta Técnica) variando de 

0 (zero) a 100 (cem), da qual resultou a classificação da proposta técnica das LICITANTES. Foram 

despontuados os tópicos que: 

a) Não atenderam às exigências deste EDITAL;  

b) Que apresentaram informações estranhas à PROPOSTA TÉCNICA, tais como preços e 

valores financeiros. 

c) Que apresentaram manuais ou procedimentos de sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário que não tivessem similaridade com os sistemas (SAA e SES) do Município de 

Potim. 

d) Que apresentaram qualquer menção de textos, teorias e representações gráficas (não 

elaboradas pelos autores da proposta técnica) sem a menção de sua origem e autoria. 

A Nota Técnica da Parte 1 será o resultado da seguinte fórmula: 

P1 = (NT1a x p1a) + (NT1b x p1b) + (NT1c x p1c) + (NT1d x p1d) + (NT1e x p1e)  

P1 = (NT1a x 0,50) + (NT1b x 0,50) + (NT1c x 1,00) + (NT1d x 0,50) + (NT1e x 0,50) 

A Nota Técnica da Parte 2 será o resultado da seguinte fórmula: 

P2 = (NT2a x p2a) + (NT2b x p2b) + (NT2c x p2c) + (NT2d x p2d) + (NT2e x p2e). 

P2 = (NT2a x 0,50) + (NT2b x 0,50) + (NT2c x 1,00) + (NT2d x 0,50) + (NT2e x 0,50). 

A Nota Técnica da Parte 3 será o resultado da seguinte fórmula: 

P3 = (NT3a x p3a) + (NT3b x p3b) + (NT3c x p3c) + (NT3d x p3d)  

P3 = (NT3a x 0,60) + (NT3b x 0,60) + (NT3c x 0,60) + (NT3d x 0,20) 

A Nota Técnica da Parte 4 (NTP4) será obtida por meio da seguinte fórmula: 
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P4 = (NT4a x p4a) + (NT4b x p4b) 

P4 = (NT4a x 1,00) + (NT4b x 1,00) 

CÁLCULO DA NTPT - NOTA TÉCNICA DA PROPOSTA TÉCNICA   

MÁXIMO 100 (CEM) PONTOS 

Deverá ser considerado que: 

NTP1 = Nota Técnica da Parte 1; 

NTP2 = Nota Técnica da Parte 2; 

NTP3 = Nota Técnica da Parte 3; 

NTP4 = Nota Técnica da Parte 4. 

A Nota Técnica da Proposta Técnica (NTPT), correspondente a pontuação máxima obtida por cada 

LICITANTE, resultará da aplicação da seguinte fórmula: 

NTPT = NTP1 + NTP2 + NTP3 + NTP 

Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC.................................................53,40 

Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS.........................................................................46,00 

Grupo EPPO...............................................................................................................................21,60 

Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte............................78,60 

Empresa PLANEX.....................................................................................................................42,20 

Empresa TERRACOM .............................................................................................................88,60 

AVALIAÇÃO DOS QUESITOS E TÓPICOS 

PARTE 1  

PROPOSIÇÕES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA:  

Máximo de pontuação: 30 (trinta) pontos. 

Tópico 1a. Manancial / Qualidade da Água: peso = 0,50. 

Quesito 

1.a.1 Identificação dos mananciais que serão utilizados para abastecimento público de água; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 
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Análise: Identifica manancial subterrâneo presente no Município de Potim e que vem sendo utilizado 

atualmente para a captação da água destinada ao abastecimento público, é o Aquífero Taubaté, é um aquífero 

sedimentar de extensão limitada. Localizado entre as Serras do Mar e da Mantiqueira, no nordeste do Estado 

de São Paulo, ocupa uma área de apenas 2.340 km², com formato alongado, cujo eixo estende-se na direção 

nordeste-sudoeste, ao longo do vale do Rio Paraíba do Sul. E o manancial superficial seria o Rio Paraíba do 

Sul é formado pela união dos Rios Paraibuna e Paraitinga, cujo comprimento, calculado a partir da nascente 

do Paraitinga, é de mais de 1.100 km. Sua extensão dentro dos limites territoriais de Potim é de 

aproximadamente de 17,374 km.  Segundo informações levantadas, a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 

Sul (BHRPS), na qual se encontra inserido o Município de Potim, possui uma área de drenagem equivalente 

a 55.500 km², dos quais 20.700 km² encontram-se dentro do Estado de Minas Gerais, 20.900 km² no Estado 

do Rio de Janeiro e 13.900 km² no Estado de São Paulo. Abrange, total ou parcialmente, as áreas de 180 

municípios, atingindo uma população da ordem de 5.258.068 habitantes.  A bacia em questão é delimitada ao 

norte e ao sul por dois grandes divisores de águas, a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, com altitudes 

respectivas de até 2.500 e 800 m. A Bacia do Paraíba do Sul pertence ao complexo pré-cambriano e situa-se 

na região de abrangência da Mata Atlântica, ocupando cerca de 11% de seu território.  

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Identifica os mananciais subterrâneos o município de Potim localiza-se em sua totalidade sobre o 

Aquífero Taubaté, em dois tipos de formações, sendo elas bacias sedimentares e formações cenozoicas. 

Descreve o Aquífero Taubaté está localizado no Vale do Paraíba do Sul, na porção leste do Estado de São 

Paulo, sendo constituído por sedimentos da bacia Taubaté e apresenta forma alongada na direção Nordeste do 

estado.  Tal manancial ocupa uma faixa de 20 km de largura e 168 km de extensão, totalizando uma área 

aproximada de 2.340 km2.  Encontra-se locado sob uma depressão engastada no embasamento de rochas pré-

cambrianas, onde ocorrem principalmente colinas de topos convexos com altitudes predominantes de 600 a 

700 metros e a planície fluvial do Rio Paraíba do Sul. Define como manancial superficial a ser explora o Rio 

Paraíba do Sul que é formado pela confluência dos rios Paraibuna e Paraitinga, tendo uma extensão 

aproximada de 1.100 km, tendo no município de Potim seu curso na divisa com o município de Aparecida, 

Roseira e Pindamonhangaba em extensão superior a 17 km.  A bacia do Rio Paraíba do Sul tem área de 

drenagem de 55.500 km2, sendo delimitada pelas Serras da Mantiqueira e Serra do Mar, com altitudes de 

2.500 e 800 metros. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Define como manancial superficial a ser explorado o Rio Paraíba do Sul é formado pela união dos 

rios Paraibuna e Paraitinga, cujo comprimento, calculado a partir da nascente do Paraitinga, é de mais de 1.100 

km. Sua extensão dentro dos limites territoriais de Potim é de aproximadamente de 17,374km. Não identifica 

os mananciais subterrâneos, que são e serão utilizados no abastecimento da população a curto prazo, mais 

especificamente o Manancial subterrâneo denominado Aquífero Taubaté. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 
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Análise: Parte da premissa de considerar uma hipótese de reversão da mudança da matriz de produção de 

água. Identifica os mananciais subterrâneos o município de Potim localiza-se em sua totalidade sobre o 

Aquífero Taubaté, em dois tipos de formações, sendo elas bacias sedimentares e formações cenozoicas. 

Descreve o Aquífero Taubaté está localizado no Vale do Paraíba do Sul, na porção leste do Estado de São 

Paulo, sendo constituído por sedimentos da bacia Taubaté e apresenta forma alongada na Direção Nordeste 

do estado.  Tal manancial ocupa uma faixa de 20 km de largura e 168 km de extensão, totalizando uma área 

aproximada de 2.340 km2. Adota como solução a captação superficial no Rio Paraíba, descreve os mananciais 

menores contidos no Município.  

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Identifica os mananciais subterrâneos o município de Potim localiza-se em sua totalidade sobre o 

Aquífero Taubaté, em dois tipos de formações, sendo elas bacias sedimentares e formações cenozoicas. 

Descreve o Aquífero Taubaté está localizado no Vale do Paraíba do Sul, na porção leste do Estado de São 

Paulo, constituído por sedimentos da bacia Taubaté e apresenta forma alongada na Direção Nordeste do 

estado.  Ocupa uma faixa de 20 km de largura e 168 km de extensão, totalizando uma área aproximada de 

2.340 km2. Adota como solução a captação superficial no Rio Paraíba. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Considerou que o Sistema atual opera com poços profundos e deverá atender a demanda no curto 

prazo até que esteja implantada a ETA central, daí a substituição pela captação superficial proposta. O lençol 

subterrâneo, explorado pelos poços associados ao Sistema de Abastecimento de Água de Potim, pertence ao 

Aquífero Taubaté, que ocupa toda a área do município. O domínio hidrogeológico local é formado por Bacias 

Sedimentares e Formações Cenozoicas. O primeiro é caracterizado por alta permeabilidade e porosidade, 

advindo de rochas sedimentares com grande diversificação, tendo pouca profundidade. O segundo é 

representado por areia, cascalho e argilas com matérias orgânicas, decorrentes de formações aluvionares. Pela 

proximidade do Rio Paraíba do Sul, que abastece a Sede do município de Aparecida, torna-se natural 

considerar este recurso hídrico superficial como uma opção estratégica de manancial, para também atender à 

área urbana de Potim, o qual poderá ser utilizado, questões técnicas e econômicas, o abandono dos poços 

existentes. Os rios de Potim são: Rio Paraíba do Sul, Ribeirão dos Buenos e Córrego Potim. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

1.a.2 Avaliação dos aspectos ambientais; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Descreve alguns elementos da Bacia do Rio Paraíba do Sul, formada inicialmente pelos Rios 

Paraibuna e Paraitinga, onde se insere o Município de Potim. Apresenta uma área de drenagem de 

aproximadamente 13.900 km², a principal característica desta bacia é a existência do maior parque industrial 

da Bacia do Rio Paraíba do Sul. Além disso, destaca-se o conjunto de usinas hidrelétricas e seus reservatórios, 

responsáveis pela regularização das água do Rio Paraíba do Sul, que propiciam o controle de inundações e a 

derivação de parte de suas águas para o Complexo Hidrelétrico de Lajes, e consequentemente o abastecimento 
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da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com cerca de 10 milhões de habitantes, apresenta os melhores 

índices relativos ao saneamento ambiental, com estações de tratamento de esgotos  implantadas ou em fase de 

implementação, além de um controle dos efluentes industriais através da CETESB, em termos de distribuição 

percentual das florestas nos municípios é melhor que a maioria dos municípios da bacia do Rio Paraíba do 

Sul. Em seu trecho paulista, o rio encontra-se impactado e com a qualidade da água comprometida devido à 

retirada da vegetação ciliar, o aumento de áreas impermeáveis, a atividade industrial, a utilização de insumos 

agrícolas e, principalmente, pelo lançamento de esgotos sem tratamento adequado. Logo uma descrição da 

Bacia sem abordagem aos aspectos ambientais específicas do Município. Não aborda a questões pertinentes 

ao município como: vegetação, áreas de proteção, qualidade de água, e não considera possíveis mudanças em 

processos, projetos, produtos, serviços e atividades novas ou modificadas. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Faz uma avaliação sobre os fatores que poderiam influenciar nos regimes dos rios e mananciais, 

apresenta uma tabela com índices pluviométricos. Apresenta um estudo sobre evolução das outorgas, e que a 

coleta e destinação de Resíduos Sólidos é adequada. A proponente não apresenta os temas como clima, relevo, 

dados pedológicos, geomorfológicos, as áreas de proteção no que tange o Município especificamente, não 

aborda a questão da vegetação, áreas de proteção, qualidade de água, e não considera possíveis mudanças em 

processos, projetos, produtos, serviços e atividades novas ou modificadas. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO.  

Análise: Apresenta uma Matriz de aspectos e riscos ambientais, sem citar a autoria e nem a fonte, que aborda 

de forma geral as atividades do saneamento, riscos ambientas e sócio econômicos, e ações mitigadoras. 

Material específico ás atividades de saneamento de modo geral e não específicas às atividades de saneamento 

e condições ambientais do Município de Potim, e não considera possíveis ou futuras mudanças em processos, 

projetos, produtos, serviços e atividades novas ou modificadas. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO. 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresentou a preocupação com as diversas formas de poluição frente a ocupação do Vale do Paraíba. 

Expõe de forma geral para o Estado de São Paulo o aumento e evolução do desmatamento. Descreve também 

sobre vegetação, erosão, eutrofização, abordando a Bacia ou matérias de ordem geral, relata o pequeno risco 

de inundação, não apresenta o clima, relevo, dados pedológicos, geomorfológicos, as áreas de proteção no que 

tange o Município especificamente. Material não específico ás atividades de saneamento e condições 

ambientais do Município de Potim, e não considera possíveis ou futuras mudanças em processos, projetos, 

produtos, serviços e atividades novas ou modificadas. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 
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Análise: Apresentou em grande parte os aspectos referentes a Bacia Hidrográfica, de modo amplo abrangendo 

todos os Municípios, o que não era o objeto principal do quesito, no entanto fez as abordagens do Município 

quanto ao relevo, clima, ocupação de solo, dados geomorfológicos e pedológicos, índices de cobertura de 

esgotamento sanitário na Bacia, os índices de qualidade de água segundo os monitoramentos da CETESB, 

considera possíveis mudanças em processos, projetos, produtos, serviços e atividades novas ou modificadas. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Apresenta as características e aspectos ambientais como: a) clima local é do tipo tropical semiúmido, 

tendo até 5 meses de clima seco, com temperaturas médias variando entre 20 e 22°C; e a temperatura mínima, 

no mês mais frio, pode atingir valores abaixo de 15°C; b) Os índices pluviométricos anuais ficam na faixa de 

1.300 a 1.400 mm; c) existência de Áreas de Proteção Ambiental ao norte dos municípios de Potim e os 

recursos hídricos superficiais serem de pequena magnitude, escoando para sul e pertencentes à bacia da 

margem esquerda do Rio Paraíba do Sul, a questão ambiental fica restrita à área do município, gerando 

pequenas preocupações com descargas ou usos inadequados dos mananciais localizados à montante do 

município. D) A área de matas e florestas é inferior a 3% da superfície do município as lavouras e as pastagens 

ocupam pouco mais de 12% e 37%, respectivamente, os sistemas agroflorestais com lagos e açudes para o uso 

agrícola ou aquicultura, menos de 7% e a área de matas e florestas, incluindo as terras inaproveitáveis para a 

agricultura e agropecuária, ultrapassam os 37%, Potim carece de áreas com cobertura vegetal e arborizadas, 

incluindo a falta de matas ciliares para a proteção e/ou perenização dos mananciais de superfície. A exploração 

de areia no entorno da área urbana contribui neste aspecto; E) A utilização de manancial de lençol subterrâneo, 

embora os poços atuais tenham profundidade de várias dezenas de metros, também dependerá de controle para 

não haver a contaminação do mesmo, especialmente pelo fato da existência de lagoas de estabilização, 

propostas para o condicionamento dos esgotos sanitários, situado em área entre o Rio Paraíba do Sul e a Sede, 

mesmo adotando a captação superficial; f) O município de Potim está inserido na UGRHI 02 - Unidade de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos 02 - Bacia do Rio Paraíba do Sul, que possui área de 14.444 km². Os 

rios de Potim são: Rio Paraíba do Sul, Ribeirão dos Buenos e Córrego Potim. Q95%: 72.000 L/s; Q7,10: 

93.000 L/s; Vazão outorgável: 46.500 L/s. g) o aquífero subterrâneo presente no município de Potim é o 

Sistema Aquífero Taubaté - SATA, que é composto por sedimentos terciários que afloram em extensa área, 

com cerca de 2.340 km², no Vale do Rio Paraíba do Sul, porção leste do Estado denominada de Bacia de 

Taubaté. Considera possíveis mudanças em processos, projetos, produtos, serviços e atividades novas ou 

modificadas. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

1.a.3 Avaliação dos aspectos socioeconômicos; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Traz a abordagem da Bacia Hidrográfica, e não aborda as questões dos municípios; A Bacia do Rio 

Paraíba do Sul respondeu por 4,31% (R$ 60,7 bilhões) do PIB do Estado de São Paulo (2012), sendo que os 

setores de Agropecuária, Indústria e Serviços responderam, respectivamente, por 0,77%, 43,01% e 56,22% do 

Valor Adicionado (VA) total. As áreas protegidas são proeminentes neste território. São 34 Unidades de 

Conservação, destacando- se o Parque Nacional da Serra da Bocaina e a APA Bacia Paraíba do Sul, além de 

diversas RPPNs. Em 2015 esta UGRHI possuía 2.093.154 habitantes, registrando um crescimento de 3% no 
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período de 2011-2015. Desta população, 65% se concentra nos quatro municípios mais populosos: São José 

dos Campos, Taubaté, Jacareí e Pindamonhangaba. Destes, sobressai São José dos Campos, um dos mais 

importantes núcleos de desenvolvimento tecnológico do Estado de São Paulo. Não traz os dados e indicadores 

específicos do Município. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Cita o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS). E apresenta uma série de gráficos com as 

atividades, comerciais, industriais, e agronegócios específicos do Município. Não aborda os aspectos 

socioeconômicos solicitados. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Apresenta uma abordagem sobrea a Bacia do Ria Paraíba, descrevendo que:  resulta da confluência 

dos rios Paraibuna e Paraitinga, que nascem no estado de São Paulo e seus cursos d’água cortam a região de 

Minas Gerais até desaguar no Oceano Atlântico, em São João da Barra (RJ). No leito do rio, estão localizados 

importantes reservatórios de usinas hidrelétricas, como Paraibuna, Santa Branca e Funil. Não traz dados e 

indicadores específicos do Município. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Traz os Estudos do Seade que aborda: Área do Município, população total e qualificada por idade, 

taxa de crescimento populacional, densidade demográfica, grau de urbanização, produto interno bruto, Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal. Tece um breve comentário sobre a atual situação no que tange o 

saneamento frente aos acórdãos, sentenças e órgãos controladores da saúde pública, os diversos setores que 

devem ser beneficiados pela implantação de Sistemas de Saneamento. Abordagens simples e pontuais, mesmo 

assim aborda minimamente os aspectos exigidos. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta o produto interno bruto, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, a percentual de 

trabalhadores, distribuição de renda segundo o IBGE, análise da dinâmica dos empregos segundo PNUD, e a 

vulnerabilidade social segundo o PNUD. Abordagens simples e pontuais, mesmo assim aborda minimamente 

os aspectos exigidos. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Destaca que, segundo Censo 2010, 42% têm idade entre 25 e 49 anos, tendo a população índice de 

desenvolvimento humano médio, no qual a parcela de longevidade foi a que mais contribui para a elevação 

deste nível. A economia local tem maior representatividade no Setor de Serviços, seguido pelo Industrial e 
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Agropecuário. A população de Potim, em 2010, tinha 87% de sua população alfabetizada, dos quais 5% tinham 

nível superior. O índice de coleta de resíduos é alto, estimado em 9,6 pela CETESB, no ano 2016. A variação 

do número de casos de internação hospitalar em Potim, devido às condições de saneamento ambiental, revela 

a necessidade de implementação deste setor; ressaltando que o percentual de atendimento, por rede coletora, 

era superior a 96% dos domicílios urbanos, embora sejam todos lançados sem tratamento, de forma mais 

concentrada no Córrego Potim.  Faz um relato sobre a história do município, dados censitários, produto interno 

Bruto (PIB), e renda percapita, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), abordagem sobre os setores de 

Educação (IDEB) e Saúde (índice de mortalidade infantil). 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

1.a.4 Descrição de parâmetros qualitativos da água bruta; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Apresenta as análises da água bruta, publicadas no PRH da Bacia do Rio Paraíba do Sul (PRHBRPS, 

2006), evidenciam que a degradação da qualidade da água na região ocorre por lançamentos de esgotos 

domésticos brutos, avicultura e pelas indústrias, tendo em vista o percentual dos resultados fora dos parâmetros 

aceitáveis de coliformes termotolerantes, alumínio dissolvido e cádmio. Apresenta a tabela a seguir são 

apresentados os dados da série histórica de monitoramento de alguns parâmetros segundo a média das 

violações de classe em toda a bacia, fornecido pelas instituições ambientais de cada estado: CETESB (São 

Paulo), FEEMA (Rio de Janeiro) e FEAM (Minas Gerais) e referente ao período de 1990 a 2000. Apresenta 

apenas o monitoramento de alguns parâmetros relativos as águas do Rio Paraíba, de forma parcial e 

insuficiente, e ainda não aborda a os parâmetros de qualidade de água provenientes das captações subterrâneas. 

Avaliação:  INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Apresentou monitoramentos dos parâmetros para águas subterrâneas e superficiais. Uma tabela de 

análises de qualidade de água dos 7 poços atualmente em operação no município, menciona que do ponto de 

vista de água bruta do município de Potim há em todos os poços um excesso de Amônia na água bruta.  

Constata que alguns poços apresentaram água com excesso de metais e outros, a presença de coliformes totais 

e bactérias heterotróficas o que indica possível contaminação do lençol freático com esgotos ou outras 

substâncias. Cita a presença de amônia na água bruta dos poços de Potim indica a possível existência de solo 

xistoso e a presença de coliformes e bactérias heterotróficas indicam a contaminação de lençol freático ou do 

solo com resíduos de diversas naturezas. Em relação ao manancial de superfície cita que a qualidade da água 

do Paraíba do Sul segundo os critérios do IQA (PARB 02490 e PARB 02530) e IAP é regular ou boa ao longo 

do tempo, em função dos lançamentos de esgoto principalmente de Potim logo a montante da captação de 

Aparecida (PARB 02600) o IQA neste ponto é majoritariamente regular ou ruim, sendo que o IAP é 

majoritariamente ruim neste ponto, a montante a qualidade das águas do Paraíba do Sul vinda de 

Pindamonhangaba é boa para fins de abastecimento público. PARB 02600 e do principal ponto de lançamento 

de esgotos no Rio Potim, a caracterização da água neste ponto para abastecimento é ruim (IAP ruim 

predominantemente). Desta forma, pode-se inferir que a qualidade da água do Rio Paraíba do Sul é boa a 

montante do Rio Potim e devido aos lançamentos de esgotos neste ponto há uma degradação de sua qualidade. 

Com a universalização futura do tratamento de esgotos em Potim espera-se que ocorra uma ligeira melhora 

na qualidade do mesmo a jusante.  
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Nos poços tubulares profundos: presença de bicarbonatos, manganês e resíduos totais, indicativos de 

alta salinidade natural decorrente da própria constituição litológica do aquífero; odor indesejável proveniente 

da ausência de isolamento do poço por revestimento, sendo a provável fonte os bicarbonatos e o gás sulfídrico 

das camadas das variações litológicas naturais; e a presença de nitrogênio nitrato indicativa de contaminação 

orgânica, podendo estar associada à proteção sanitária inadequada do poço. No lençol freático: presença de 

manganês, elemento naturalmente presente em solos e sedimentos que confere sabor, coloração e turbidez à 

água, porém não oferece riscos à saúde. Concluiu que a avaliação da qualidade das águas captadas nos poços 

tubulares profundos indica que variações litológicas naturais podem conferir características organolépticas 

indesejáveis às águas para consumo humano. Apresenta uma tabela com resultado da coleta de amostras de 

água dos seguintes pontos: poço Elizabeth, Tonel, poço Miguel Vieira, poço Vista Alegre, poço Cidade Nova, 

poço Mina e poço Barranco Alto, amostras submetidas a análises físico-químicas e microbiológicas conforme 

os parâmetros de potabilidade para água tratada da Portaria do Ministério da Saúde nº 2914 de 12 de dezembro 

de 2011 (portaria substituída). Para os mananciais superficiais, apresentam as análises da água bruta, 

publicadas no PRH da Bacia do rio Paraíba do Sul (PRHBRPS, 2006), evidenciam que a degradação da 

qualidade da água na região ocorre por lançamentos de esgotos domésticos brutos, provenientes da avicultura 

e das indústrias, tendo em vista o percentual dos resultados fora dos parâmetros aceitáveis de: coliformes 

termotolerantes, alumínio dissolvido e cádmio. A Tabela 3 mostra os dados da série histórica de 

monitoramento de alguns parâmetros segundo a média das violações de classe em toda a bacia. (CETESB) 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta os parâmetros do Rio Paraíba do Sul está classificado como Classe 2, e ainda apresenta 

registros publicados pela CETESB, responsável pela estação PARB 02600, por meio de um quadro com a 

Qualidade da Água Bruta (IQA), apresenta as definições dos índices de monitoramento de água bruta: IQA, 

IVA, IET, ISTO e IAP, Avaliação dos Sedimentos dos Corpos Hídricos e a relação das normas e legislação 

vigentes no que tange o monitoramento e qualificação de águas brutas. Para o monitoramento de águas 

subterrânea a proponente traz o Relatório de Qualidade de Águas Subterrâneas para o Estado de São Paulo, 

2013 – 2015, elaborado pela CETESB, e a Lista de orientadores para solo e águas subterrânea, 2014, também 

elaborado pela CETESB. Apresenta uma tabela (da Eco System, 2016) com resultado da coleta de amostras 

de água dos seguintes pontos: poço Elizabeth, Tonel, poço Miguel Vieira, poço Vista Alegre, poço Cidade 

Nova, poço Mina e poço Barranco Alto, amostras submetidas a análises físico-químicas e microbiológicas 

conforme os parâmetros de potabilidade para água tratada da Portaria do Ministério da Saúde nº 2914 de 12 

de dezembro de 2011, portaria esta que não vigora mais, foi Consolidada pela PRC 5 do MS, mesmo assim 

entendemos por desconsiderar essa inconsistência por entender que a consolidação abrange os mesmos 

parâmetros. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 
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Análise: Traz os estudos e parâmetros observados segundo o monitoramento os dados provenientes da estação 

de monitoramento, no Rio Paraíba, na área da Captação do SAA de Aparecida: PARB 02600 (Qualidade das 

Águas). Apresenta também as Tabelas com os parâmetros e suas não conformidades. E para o manancial 

subterrâneo traz o relatório do IPT de 1998 que traz as não conformidades das águas subterrâneas, bem como 

uma série de parâmetros. Traz também o relatório e análise da SUCEN (2009) e da Eco System (2016) também 

comprovando as não conformidades das águas subterrâneas. Apresenta um bom repertório de parâmetros que 

possibilitam a qualificação das águas superficiais e subterrâneas. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Relata que para o Manancial superficial observará os dados provenientes das duas estações de 

monitoramento, no Rio Paraíba, na área da Captação do SAA de Aparecida: PARB 02600 (Qualidade das 

Águas) e 58201500: Fluviométrica. O Rio Paraíba do Sul está classificado como Classe 2, e ainda apresenta 

registros publicados pela CETESB, responsável pela estação PARB 02600, por meio de um quadro com a 

Qualidade da Água Bruta e comparando com os parâmetros segundo a Portaria GM 086/81. Apresenta ainda 

os parâmetros segundo a resolução do Conama 357/200, ainda descreve os parâmetros que norteiam a 

produção água potável, segundo a Portaria de Consolidação no 5/2017, do Ministério da Saúde. No Manancial 

subterrâneo, as águas provenientes dos 7 poços, apresentam parâmetros que não atendem à Portaria de 

Consolidação no 5/2017, do MS, como também os parâmetros definidos pela Resolução Estadual SS65/2005, 

que tem como lastro a Portaria 518/2004 (anterior à Portaria de Consolidação no 5/2017). Traz tabela com 

análise dos parâmetros exigidos para águas subterrâneas. Traz também um quadro com os parâmetros exigidos 

para águas naturais, e as exigências de tratamento se segundo a Norma NBR 12216/1992. Apresenta uma série 

de análise realizadas pela proponente para um melhor embasamento da concepção da Estação de Tratamento 

de Água a ser implantada no Município. E por fim um mapa de monitoramento da Cetesb com as localizações 

das Estações de monitoramento. Apresenta um bom repertório de parâmetros que possibilitam a qualificação 

das águas superficiais e subterrâneas. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

1.a.5 Apresentação de parâmetros quantitativos de disponibilidade hídrica. 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Apresentou as vazões mínimas de referência: vazão de 7 dias de duração e 10 anos de tempo de 

recorrência (Q7,10) e vazão com 95% de permanência no tempo (Q95). Com base nas informações disponíveis 

Plano da Bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CBH-OS,2017), a bacia do Rio Paraíba do Sul tem as 

seguintes vazões específicas: Vazão mínima específica (q7,10) = 4,98 L/s.km²; Vazão mínima específica (q95) 

= 6,44 L/s.km². A estimativa da disponibilidade hídrica superficial: da vazão mínima específica da bacia do 

Rio Paraíba do Sul e da vazão outorgável no Estado de São Paulo, que é equivalente a 50% da Q7,10.  Não 

abordou a disponibilidade hídrica dos mananciais subterrâneos que serão utilizados no curto prazo, e que estão 

sendo utilizados no momento. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 
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Análise: Apresenta os resultados para as regiões do eixo Jacareí - São José dos Campos, de Caçapava, de 

Lorena e de Guaratinguetá são consideradas as mais promissoras para exploração de água subterrânea, com 

vazões entre 80 e 120 m3/h, enquanto a região central da bacia, entre os municípios de Taubaté e 

Pindamonhangaba, apresenta características menos favoráveis, com vazões inferiores a 10 m3/h.  As vazões 

entre 40 e 80 m3/h, que foram observadas no sudoeste da bacia. Potim localiza-se em área com potencial de 

exploração de cada poço na faixa entre 40 a 80 m3/h.  Apresenta um quadro com avaliação de potencial 

exploração do Aquífero Taubaté, e um quadro com uma compilação de potenciais de exploração dos aquíferos 

do Estado de São Paulo, com isto conclui que as projeções elaboradas pela literatura e as reais vazões 

exploradas e profundidades dos poços de Potim são aderentes.  Para o manancial superficial traz as vazões 

mínimas específicas para a Bacia do Paraíba do Sul: a Vazão mínima específica para 7 dias consecutivos e 

tempo de retorno de 10 anos (q7,10): 4,98 L/s.km2; e a Vazão mínima específica para 95% de permanência 

(q95%): 6,44 L/s.km2.  Desta forma, considerando-se uma área drenante de 14.444,00 km2 obtêm-se as 

seguintes vazões para as proximidades do município de Potim:  Q95%: 93 m3/s; e Q7,10: 72 m3/s. Fonte:  

Banco de Dados hidrológicos do Estado de São Paulo SigRH. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Para mananciais subterrâneos leva em consideração a disposição dos litotipos que compõem o 

Aquífero Taubaté, pode-se observar que as menores vazões de concentram no centro da bacia, onde 

predominam sedimentos argilosos (argilitos, folhelhos, ritmitos, margas e calcários dolomiticos da Formação 

Tremembé). Já nas porções sudoeste e nordeste da bacia, onde predominam os sedimentos arenosos (arenitos 

e conglomerados), observam-se as maiores vazões e potencialidade. Com relação à disponibilidade hídrica da 

água subterrânea na bacia, o Plano de Bacias da UGRHI 02 (2017) sintetizou o volume da reserva explorável 

sendo de 21 m3/s, variando em toda bacia entre 0 a 120 m3/s. No município de Potim, as vazões chegam até 

80 m3/s. Para o manancial superficial traz as vazões mínimas específicas para a Bacia do Paraíba do Sul: a 

Vazão mínima específica para 7 dias consecutivos e tempo de retorno de 10 anos (q7,10): 4,98 L/s.km2; e a 

Vazão mínima específica para 95% de permanência (q95%): 6,44 L/s.km2.  Desta forma, considerando-se 

uma área drenante de 14.444,00 km2 obtêm-se as seguintes vazões para as proximidades do município de 

Potim:  Q95%: 93 m3/s; e Q7,10: 72 m3/s. Fonte:  Banco de Dados hidrológicos do Estado de São Paulo 

SigRH. Estima que a demanda de abastecimento de água do município no final de horizonte do planejamento 

seja da ordem de 79,21 L/s, bem abaixo da vazão outorgável, caso haja a necessidade de ampliação da vazão 

captada, o manancial apresenta disponibilidade hídrica, não havendo risco de comprometer o abastecimento 

de água do município. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Traz a quantificação para os três Recursos hídricos superficiais do Município de Potim: Rio Paraíba, 

Ribeirão dos Buenos e Córrego do Potim, Q7,10 – Q 95 – e vazão outorgável. Traz em pauta as diversas 

esferas para a obtenção da outorga para captação superficial do Rio Paraíba, observando a questão dos limites 

Estaduais (DAEE) e Federal (ANA), que fecha com a conclusão que a vazão necessária para o abastecimento 

público para o Município de Potim não extrapola nenhuma exigência legal, e ainda recomenda uma gestão 

que evite o desperdício e um programa de redução de perdas físicas. Para o manancial subterrâneo traz estudos, 
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análises e mapas do DAAE e também os dados do PMSB do Munícios que garante as vazões explotável em 

níveis de 80 m3/h, o que é aderente ao consumo estimado para fim de plano. Traz ainda os cálculos das vazões 

explotáveis, quadros com as espessuras dos Mananciais subterrâneos. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Para o manancial subterrâneo traz estudos, análises e mapas do DAAE e também os dados do PMSB 

do Munícios que garante as vazões explotável em níveis de 80 m3/h, o que é aderente ao consumo estimado 

para fim de plano. E também com relação à disponibilidade hídrica da água subterrânea na bacia, o Plano de 

Bacias da UGRHI 02 (2017) sintetizou o volume da reserva explorável sendo de 21 m3/s, variando em toda 

bacia entre 0 a 120 m3/s. No município de Potim, as vazões chegam até 80 m3/s. Estima que a demanda de 

abastecimento de água do município no final de horizonte do planejamento seja da ordem de 79,21 L/s, bem 

abaixo da vazão outorgável , caso haja a necessidade de ampliação da vazão captada, o manancial apresenta 

disponibilidade hídrica, não havendo risco de comprometer o abastecimento de água do município. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Considerou a transição de poços para captação superficial e a ETA única, relaciona a capacidade de 

cada unidade de produção de água existente (poços) e verificada a capacidade da alternativa de captação direta 

no Rio Paraíba do Sul. Os poços que abastecem o Sistema de Abastecimento de Água - SAA de Potim captam 

águas subterrâneas no Aquífero Taubaté, que tem profundidades entre 200 e 300 m. Esses poços têm condições 

de fornecer água à uma taxa entre 0,2 e 14,0 m3/h, sendo mais produtivos os posicionados nas áreas leste e 

oeste do município, onde os poços podem atingir até 100 m3/h. Em função dos desempenhos históricos dos 

Poços Existentes, entende-se que há a disponibilidade no lençol subterrâneo para atender às demandas futuras, 

que estão detalhadas nos itens adiante e definidas no Anexo II do Termo de Referência. A disponibilidade 

hídrica ofertada pelo Rio Paraíba do Sul, na região de Potim, pode ser estimada com base na vazão referencial 

Q7,10 - que é disponível/outorgável, para o uso na faixa de 50% da mesma. Área de Drenagem: 14.400 km2; 

Q95%: 72.000 L/s; Q7,10: 93.000 L/s; Vazão Outorgável: 46.500 L/apresenta as vazões referenciais de outros 

pontos do Rio Paraíba do Sul, com base no planejamento AGEVAP, segundo o Relatório elaborado pela 

COPPETEC, novembro de 2006, foram destacadas as vazões referenciais, o manancial apresenta 

disponibilidade hídrica, não havendo risco de comprometer o abastecimento de água do município. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

Tópico 1b. Captação e Adução de Água Bruta: peso = 0,50.  

Quesitos 

1.b.1 Proposição de soluções para os problemas críticos existentes; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Apresenta as seguintes ações para os problemas críticos existentes nas captações subterrâneas e 

compreenderão, basicamente: Revitalização dos Poços Tubulares Profundos; Manutenção dos Quadros 

Elétricos; Melhorias nas Instalações dos Poços Existentes; Aproveitamento Futuro dos Poços Existentes. Não 
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aponta as soluções para os problemas de captação e adução de água bruta frente a falta de controle e 

monitoramento, a distribuição em marcha com perda altíssimas e falta de abastecimento. Não apresenta a 

recuperação das estruturas existentes e a nova exigência da alteração da matriz do SAA como nova captação 

e adução, o quesito exige a descrição das soluções. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Propõe rotinas de operação e manutenção: Avaliação da lógica de funcionamento do sistema; Rotinas 

de monitoramento da qualidade da água bruta e avaliação da qualidade da água bruta captada; Avaliação da 

eficiência energética do sistema de captação de água bruta; Avaliação da interligação entre captação e 

distribuição; Avaliação dos parâmetros de controle; Avaliação da continuidade do abastecimento a depender 

do sistema de captação de água bruta de Potim. Aponta ainda que todos os poços da região central do 

município de Potim, onde a água bruta é captada, tratada em seu barrilete e a pressão residual do recalque do 

poço é utilizada para garantir as pressões nas redes de distribuição, operam com velocidades constantes, ou 

seja, vazões constantes e as sobras de água são utilizadas para o enchimento do reservatório Tonel, e devido 

à fragilidade operacional do sistema, falta de mão de obra para acompanhamento mais próximo do sistema e 

qualquer intercorrência geram um desabastecimento pontual ou geral no município. Não existe nenhuma 

rotina de monitoramento de qualidade de água nos poços do município, sendo que nem sequer são realizadas 

amostragens básicas de Cloro Residual e de pH., a PRC Nº 5/17 exige frequência mínima de amostragens 

completas do padrão de potabilidade de realização das mesmas a cada 6 meses, a água bruta de manancial 

subterrâneo de Potim possui uma série de parâmetros em desconformidade ao padrão de potabilidade. A 

avaliação da eficiência energética do sistema de captação de água bruta do município de Potim deve ser 

avaliada separadamente da região central e dos bairros Vista Alegre e Miguel Vieira, uma vez que possuem 

lógicas de funcionamento distintos que impactam na eficiência energética do sistema. Na região central do 

município de Potim, abastecida pelos poços Elisabeth, Barranco Alto, CDHU, Mina e Cidade Nova todas as 

unidades operam ininterruptamente por 24 horas ao dia e realizam a injeção direta de água na rede de 

abastecimento a partir da pressão residual do recalque de água do poço, o que não é recomendável pois a 

infraestrutura implantada não tem condições de se modular às variações ao longo do dia das demandas. Os 

únicos parâmetros de controle que são acompanhados pela equipe operacional são estritamente de 

funcionamento dos conjuntos motobomba, são meramente de acompanhamento de funcionamento dos 

conjuntos motobomba. Do ponto de vista de equipes e equipamentos destinados à manutenção, o SAEP conta 

com uma única equipe de manutenção e operação de todo o sistema, sendo inclusive compartilhada entre água 

e esgoto, não possui qualquer tipo de rotina definida de manutenção preventiva ou preditiva, sendo que todo 

e qualquer tipo de manutenção é meramente corretivo e em decorrência de interrupções no funcionamento do 

sistema de captação de água bruta. De maneira geral todos os poços encontram-se em estado avançado de 

degradação, com tubulações enferrujadas, diversos problemas elétricos e diversas adaptações incorretas 

conforme será apresentado a seguir. Em todos os poços serão discutidos os estados de conservação do ponto 

de vista elétrico, hidromecânico e de urbanização e segurança. No caso de atendimento às ordens de serviços 

não existe qualquer tipo de estruturação, sistema ou prazos a serem cumpridos para cada tipo de serviço, com 

agravantes da reduzida equipe operacional para realização de manutenção do SAEP e a falta de estoque de 

peças que o atendimento às ordens de serviços é variável e imprevisível em termos de prazos. Em seguida 

elenca os problemas pontuais de cada poço de captação.  Apresenta como soluções para problemas críticos 

existentes, especificamente em termos de captação de água a substituição da captação de água em Potim dos 
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Poços Tubulares Profundos existentes que se encontram sucateados por uma captação de manancial superficial 

com vazão proposta de 80 L/s capaz de atender a toda área de concessão por todo o período de concessão do 

rio Paraíba do Sul nas proximidades de Potim. A captação será composta por uma tomada d´água em cota 

adequada, e uma estação elevatória de água bruta composta por conjuntos motobomba horizontais com 

funcionamento autônomo para redução das necessidades de mão de obra. Tem em vista as projeções de vazões 

será adotado o valor de referência de 80 L/s para a nova captação. A adutora de água bruta encaminhará a 

água captada no rio Paraíba do Sul até a ETA de Potim com extensão não superior a 100 metros. Tendo em 

vista que os poços existentes serão operados por 2 anos aproximadamente, serão necessárias intervenções, 

todas as unidades existentes possuem os mesmos problemas construtivos e operacionais: Problemas de 

urbanização e identificação de unidades; o estado ruim de conservação das unidades; Problemas 

hidromecânicos; Falta de peças de reposição e de instrumentação e monitoramento das unidades; Problemas 

nas unidades elétricas. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Considera que a água captada por poços subterrâneos necessita de tratamento, pois indica que 

variações litológicas naturais podem conferir características organolépticas indesejáveis a água, sendo 

necessária a construção de uma ETA, já que o tratamento somente por cloração não é o suficiente para tratar 

a água captada, será executado o recondicionamento de poços assim como a manutenção desses e o 

tratamento adequado da água captada. E também adota a captação superficial como requerido pelo PMSB a 

fim de aumentar a disponibilidade de água para o abastecimento com qualidade. Não aponta os problemas 

atuais, como a distribuição em marcha e a reservação apenas da sobra. Não descreve os problemas e suas 

soluções. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Traz um diagnóstico das instalações existente dos poços responsáveis pelas captações subterrâneas. 

E apresenta um quadro com os problemas mais críticos: 
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Adota como alternativa 01 a implantação de uma nova matriz hídrica contemplando uma captação superficial 

e uma ETA convencional, e elenca uma série de atividades necessárias para melhorias emergenciais para o 

sistema atual que irá continuar abastecendo o município no curto prazo. Traz medidas de caráter emergencial: 

inspeção visual (perfilagem ótica), limpeza e manutenção dos poços, reforma estrutural dos poços, 

tamponamento dos poços desativados, teste de bombeamento com medição volumétrica e bomba submersa, 

substituição de bombas, regularização das outorgas, melhorias nas instalações e adequação dos cavaletes, 

implantação ou manutenção dos painéis de comando das bombas dos poços, urbanização e manutenção civil, 

perfuração de 2 novos poços. Implantação da nova captação com a respectiva EEAB, propõe alteração no 

sistema de adução atual, recalcando direto para ETA, e centralizando o armazenamento de produtos químicos. 

Descreve as atividades de manutenção e implantação das adutoras existentes e as serem implantadas. 

Apresenta uma alternativa 2 que consiste na manutenção das captações subterrâneas se houver a reversão da 

situação jurídica da sentença proferida em relação ao SAA. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Propõe, em três palavras, as seguintes ações: manutenção, conservação e melhoramentos, sem a 

identificação e descrição dos problemas críticos dos poços e respectivas soluções pontuais para os problemas 

críticos existentes nas captações subterrâneas. Não aponta as soluções para os problemas de captação e adução 

de água bruta frente a falta de controle e monitoramento, a distribuição em marcha com perda altíssimas e 

falta de abastecimento. Nem tampouco apresenta a recuperação das estruturas existentes e cita a nova 

exigência da alteração da matriz do SAA como nova captação e adução, o quesito exige a identificação e 

descrição das soluções. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 
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Análise: Apresenta as questões a serem resolvidas para as adequações e melhorias associadas às captações e 

aduções existentes de Água Bruta prendem-se, principalmente, à falta de condições de manutenção e controle 

operacional, lastreadas em peças de reposição, controle operacional e estado atual das instalações. A 

característica operacional do projeto de implantação dos poços instalados na Área da Sede é baseada no 

bombeamento direto para a rede de distribuição, na qual os fluxos em excesso alimentam o único Reservatório 

Existente. A ausência de juntamente com o cadastro das redes de distribuição, componentes fundamentais 

para a elaboração das simulações hidráulicas a serem elaboradas, no período inicial da Concessão. As 

medições de vazão permitirão que sejam analisadas as pressões nos pontos críticos das redes, em cada um dos 

setores de abastecimento. Estima que as redes de adução sejam compostas por tubos de PVC com diâmetros 

variando entre 2 e 4 polegadas, propõe-se montar um modelo de simulação hidráulica, com base em medições 

pontuais, a partir do cadastro existente. Essas medições deverão ser complementadas por levantamentos de 

campo. O modelo de simulação deverá envolver as medições setoriais, e o isolamento de setores. Para os 

Bairros, a existência de Reservatórios Elevados junto aos Poços simplificaria a alimentação da Rede de 

Distribuição, aliviando de forma significativa, o período de operação e as capacidades nominais das bombas. 

Como calculado adiante, os volumes disponíveis nos reservatórios existentes, em períodos críticos, não são 

suficientes para o atendimento atual, obrigando que a operação seja efetiva ao longo das 24 horas diárias. A 

proposição consiste no investimento nestes itens, em relação ao estado operacional dos bombeamentos e 

componentes auxiliares, envolvendo o levantamento das condições hidráulicas das linhas e seus componentes, 

a análise do estado eletromecânico dos conjuntos motobombas, incluindo os elementos de fornecimento de 

energia e controle, e a implantação de um Centro de Controle Operacional – CCO, que fará a gestão do Estado 

operacional dos conjuntos motobombas: Operando/Parado e Com Defeito; Registro de Nível nos 

Reservatórios; Controle de Qualidade de Materiais e Serviços; Treinamento de Equipes de Operação e 

Manutenção. Não há almoxarifado e nem centralização da estocagem de produtos químicos. Os procedimentos 

de manutenção preditiva são complementares às ações de manutenção programada, ou seja, as manutenções 

preventivas, se faz urgente da implementação de políticas de manutenção adequadas às responsabilidades de 

abastecimento. As principais ações para a solução dos problemas críticos existentes são as seguintes: 

Automatização do controle de todas as bombas; Centralização dos comandos na CCO; Estabelecimento de 

rotinas e procedimentos de controle e operação; Automatização de controle de acesso e vigilância dos pontos 

de captação; Padronização dos equipamentos de bombeamento, visando organizar e otimizar o estoque de 

sobressalentes e peças de reparo. E no curto prazo fazer a transição para o sistema de captação superficial, 

adutora de água bruta e ETA central (única). O controle central e as alterações operacionais permitirão 

verificar/solucionar as seguintes condicionantes mínimas, que são: Estado operacional dos conjuntos 

motobombas (ligado/desliga com defeito); Níveis nos Reservatórios; Medidores de Vazão com defeito; Falta 

de Medidores de Pressão; Peças instaladas necessitando de reparos; Sistema de Alimentação de 

Energia/Comando necessitando de Adequações e Melhorias; Falta de automação; Falta de manutenções 

preditiva e programada; Falta de monitoramento dos mananciais; Falta de monitoramento dos níveis estático 

e dinâmico dos poços. Deverão ser executadas as manutenções civis e eletromecânicas: As cercas de proteção 

estão em péssimo estado de conservação, necessitando de recomposição integral, serão necessárias ações de 

restauração geral nas instalações eletromecânicas, com substituições de elementos principais e a instalação 

dos sistemas de comando à distância. Apresenta a proposta da construção da nova ETA, captação e adutora, 

destacando a otimização do sistema atual pois será utilizado no curto prazo, até a implantação da ETA.  

Avaliação: SATISFATÓRIO 
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1.b.2 Apresentação dos critérios de dimensionamento; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Utilizou para fins de dimensionamento foi adotada a projeção populacional (População Abastecida) 

indicada no Anexo II do Edital, e para dimensionamento das unidades previstas para a Captação e Adução de 

Água Bruta, considerou-se os objetivos e metas estabelecidos no item 7.2 do Anexo II do Edital.  

 

Apresentou dimensionamento para o sistema de Captação e adução de água bruta: Linha de Recalque:  Tipo 

de Material da tubulação de PVC DEFºFº ; Qmáx: Vazão máxima de bombeamento de 75,12 L/S; L: 

Comprimento da tubulação de 2.350,00 m; Estação Elevatória: 02 de bombas em operação; 01 bombas reserva. 

Cálculo do diâmetro, velocidade e perda de carga, cálculo da altura manométrica, cálculo da potência e bomba 

selecionada. A bomba selecionada será tipo centrífuga de eixo horizontal, marca KSB, modelo Meganorm 

125-080-250, n = 1750 rpm. O diâmetro do tubo adotado para esta tubulação foi de 350 mm. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Os critérios de dimensionamento para novas unidades de captação de água bruta devem levar em 

consideração as projeções populacionais, o coeficiente de consumo per capita, e a vazão máxima diária de 

abastecimento, a disponibilidade de água bruta deverá ser igual ou maior à demanda máxima diária incluindo 

as perdas. Considerando que a vazão máxima diária demandada de final de plano é de aproximadamente 72 

L/s. Cita que implantará diversos controles online de parâmetros operacionais e de processo, sendo que 

deverão ser realizadas amostragens e análises de qualidade da água bruta constantemente de acordo com os 

requisitos da PRC No 5, de 28 de setembro de 2017 no que diz respeito à mananciais subterrâneos, sendo que 

este escopo é solicitado em outros quesitos. Para o dimensionamento das adutoras de água bruta será utilizada 

a simulação computacional utilizando-se o software livre EPANET ou similar para o dimensionamento de 

vazões e pressões de recalques nos diversos pontos do sistema, levando em consideração os parâmetros 

descritos na sequência: Vazão média e máxima diária – aqui definida a vazão de projeto de cada unidade; 

Relevo e topografia; Material da adutora; Quantidade de singularidades, perdas de cargas pontuais, com isto 
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é feita a simulação para determinação do diâmetro economicamente ideal, dados de classe de pressão e 

espessura da tubulação, cita a Norma Brasileira para dimensionamento de adutoras. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Apresentou o volume necessário de tratamento da ETA que abasteça toda a população no horizonte 

de projeto de 35 anos, a tabela abaixo apresenta a projeção populacional do município estimada pela média 

entre os métodos “aritmético” e “ai+bi” para o período da concessão. Apresenta quadros com a projeção da 

população para o período de concessão, com os índices de perdas, consumo percapita. Apresenta cálculos de 

demanda e consumo e um quadro com população atendida, demandas, consumo, perdas, vazões e produção 

necessária. Considerou definidos os parâmetros para dimensionamento apenas vazão e consumo para 

abastecer o município, mas não descreveu os parâmetros para cálculo da adução, não considerou os parâmetros 

para esse dimensionamento que devem ser definidos após as alterações na distribuição em marcha e 

implantação da nova adutora como:  definição de tipo de material e a obtenção de parâmetros como velocidade, 

pressão e altura manométrica. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta as metas previstas no PMSB para aumento populacional e respectivo consumo médio e 

percapita, cobertura de atendimento (100 % ao longo de todo período de concessão), baseado no anexo. 

Apresenta as Normas Brasileiras para concepção, bombeamento e dimensionamento de adutoras. Aborda 

Velocidade dos fluidos e perdas de carga.  
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Apresenta planilha de cálculo para o sistema de abastecimento por captação subterrânea. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta os critérios, segundo o termo de referência, para estimar as vazões de produção, ao longo 

do período de Concessão, como vazão e capacidade de produção. 

 

            

Apresenta parâmetros para dimensionamento de adutoras: perdas de carga, tipo de material, altura 

manométrica, potência de bombas, e propõe vazão de macromedidores. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Apresenta os critérios, segundo o termo de referência, para estimar as vazões de produção, ao longo 

da Concessão, como: metas de atendimento, índice de perdas e consumo médio. Ligações ativas 6.061 un., 

Economias Ativas 6.143 un., Índice de Perdas médio 72 %, reservação 2027 m3, extensão de rede 44 km, 
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Captação 61,39 l/s, produção média diária 44.17 l/s, Tempo de Operação de 16,45 a 24 h/d, consumo médio 

por economia/dia 500 l/dia. 

 

Propõe para no início da Concessão, estes consumos serão verificados, de forma detalhada, conforme os dados 

de Setores Censitários dos consumos históricos nos setores de distribuição, comparando-os aos registros de 

medições mensais dos hidrômetros. Dessa forma, as simulações hidráulicas dos Setores de Distribuição 

estarão mais próximas da realidade, sempre quando utilizadas com as vazões de produção e as pressões 

medidas em pontos críticos da rede, tendo sido elaborado um cadastro dos hidrômetros, e a devida substituição 

daqueles que estejam operando de forma inadequada. As metas das análises destas simulações deverão incluir, 

também, as variações de pressão nos pontos críticos, verificação de diâmetros inadequados das linhas e 

pesquisa do coeficiente médio de rugosidade.   

Avaliação: SATISFATÓRIO 

1.b.3 Descrição da localização das unidades; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: A Unidade Captação de Água Bruta deverá ser implantada nas proximidades da na margem esquerda 

do Rio Paraíba do Sul, à montante da Ponte Ministro Roberto Cardoso Alves, que interliga os Municípios de 

Potim e Aparecida. O local sugerido como ponto de captação, deverá ser confirmado pelo Poder Concedente. 

Apresenta o encaminhamento da futura Adutora de Água Bruta, desde a Unidade Captação até o local da 

Estação de Tratamento de Água (ETA), a ser implantada na área onde se encontra instalado Reservatório de 

Água Principal, denominado Tonel, situado à Rua Bahia no Jardim Alvorada, Região Central do Município 

de Potim. Não apresentou no quesito as unidades de captação subterrânea. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Apresenta a localização das unidades de captação subterrânea, apresenta duas plantas de localização 

com a situação futura dos poços, os que serão mantidos e os que serão desativados. E apresenta uma plana 

com a localização da ETA, captação e adução proposta, conforme quadro: 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO.  

 Análise: Apresenta apena uma planta de localização do sistema Proposto. 

 

 Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta o cenário localizando todos os poços existentes ou a serem perfurados na condição de 

reversão da sentença judicial que exige a alteração da matriz hídrica. 
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Apresenta o novo ponto de captação proposto e as novas adutoras propostas: 

 

Descreve e apresenta os endereços de forma individualizadas e plantas para os novos poços a serem 

perfurados. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresentou 3 (três) alternativas para a captação e uma proposta para a ETA. 
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Não apresentou a localização do Sistema atual das unidades de captação subterrânea. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Apresenta a localização de todos os poços do município de Potim. 
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E duas plantas com as localizações do sistema atual e da situação Proposta. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

1.b.4 Descrição física das unidades e instalações. 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Descreve as unidades de Captação e Adução de Água Bruta previstas para o Sistema de 

Abastecimento de Água de Potim, terão as seguintes características. Captação de Água Bruta (EEAB). A 

captação será feita diretamente no Rio Paraíba do Sul, em ponto afastado, aproximadamente, 1 km da Região 

Central do Município de Potim. O sistema de captação será construído em etapa única para a capacidade de 

270,43 m³/h ou 75,12 L/s, que corresponde à vazão máxima que irá operar no Final de Plano, no 35º Ano de 

Concessão. A tomada d’água será feita diretamente no Rio Paraíba do Sul, por meio de uma Captação 

Flutuante composta por 3 conjuntos motor-bombas centrífugas de eixo horizontal, com potência unitária de 

15 CV, sendo 2 bombas operando e 1 reserva, totalizando 45 CV de potência (30 CV disponível e 15 CV 

reserva). A AAB terá uma linha de adução em tubo PEAD (tubo de polietileno de Alta Densidade) com 

diâmetro de 350 mm numa extensão de 40,00 m que se estende do flutuante até à estaca zero, uma linha de 

adução por recalque em PVC DEFºFº com diâmetro de 350 mm, com 2.310,00 m de extensão, que vai da 

estaca zero até a ETA. Apresenta uma planta de uma EEA, perfil e traçado da Adutora. Não descreve o SAA 

atual que será responsável pelo abastecimento no curto prazo. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 
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 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Realiza a descrição individualizada de cada poço atualmente em operação, material vasto composto 

de levantamentos fotográfico, diagnóstico de todos as unidades, tanto da parte civil, hidráulica e elétrica. E 

fornece todas as características dos poços: Profundidade, vazões, característica das bombas, cavalete e 

macromedidores. Daí passa para a descrição física das unidades a serem implantadas no município de Potim 

em termos de adução de água bruta e captação de água bruta. Reforma dos poços existentes: Tendo em vista 

que os poços serão mantidos em operação por período curto de tempo, serão procedidas manutenções pontuais 

e emergenciais para que as unidades tenham condições de operar adequadamente até o momento de entrada 

em operação do novo sistema de captação e tratamento de água de manancial superficial a partir do Ano 3 de 

Concessão, é pretendida a operação por equipe volante em todos os poços de modo a otimizar a mão de obra 

do sistema e ao mesmo tempo dotar o sistema de maior confiabilidade operacional, as intervenções nos poços 

serão hidromecânicas (troca de conjuntos motobomba e peças), elétrica, de urbanização e de automação de 

modo a se permitir que o sistema tenha maior confiabilidade operacional ao mesmo tempo que se otimizem 

os custos. Será adicionalmente realizado o plano de ataque em todos os poços atualmente em operação para 

realização dos devidos ajustes operacionais. Adicionalmente menciona-se que todos os poços poderão operar 

no máximo 20 horas por dia. Implantação de nova captação de manancial superficial e adutora de água bruta, 

pelo fato dos poços atualmente em operação terem problemas em termos de qualidade da água captada e o 

tratamento implantado não ter condições de atender de forma plena os padrões de qualidade requeridos, a nova 

captação no rio Paraíba do Sul terá capacidade de vazão de 80 L/s e será composta por uma tomada d´água 

com duas comportas mecanizadas ou manuais, um canal de encaminhamento e um poço de sucção com dois 

conjuntos motobomba horizontais com capacidade para encaminhamento da água bruta para a ETA a ser 

implantada ao lado da unidade com potência estimada em 50 cv cada unidade. Todos os painéis e 

equipamentos serão implantados considerando a operação autônoma da unidade, com controles em tempo real 

interligados ao C.C.O. (Centro de Controle Operacional). 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Destaca que captação superficial ocorrerá junto ao rio Paraíba do Sul e captará uma vazão de 

aproximadamente 72 l/s. A tubulação de adução de água bruta, que faz a ligação entre o ponto de captação e 

a ETA será de PVC e terá diâmetro de 250mm, se estendendo por 2.340 metros e que essas definições foram 

feitas a partir de estudos iniciais e deverão ser confirmadas e melhoradas mediante estudos aprofundados, 

logo, poderão sofrer alterações. Apresenta descrição superficial da Captação e adução e não apresenta a 

descrição dos sistemas atuais que será utilizado no curto prazo. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: A Proponente descreve de forma genérica a metodologia de perfuração de novos poços e geralmente 

os componentes os quais compõem uma unidade de captação. Não descreve os poços que estão em operação 

e permanecerão abastecendo pelo menos a curto prazo, não descreve os dados dos poços existentes tais como 

vazões, potências das bombas, macromedidores, cavalete, quadro de energia e outros componentes. Apresenta 

a descrição de um modelo de captação superficial um flutuante, gradeamento, canal desarenador e adução. 
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Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Destaca que captação superficial ocorrerá junto ao rio Paraíba do Sul e a tubulação de adução de 

água bruta de 300 mm, que faz a ligação entre o ponto de captação e a ETA de 64,3 l/seg. Apresenta um 

desenho de flutuante. Apresenta descrição superficial com apenas 2 dados um de vazão e outro de diâmetro 

para a Captação e adução e não apresenta a descrição dos sistemas atuais que será utilizado no curto prazo. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Conforme os dados obtidos no SIAGAS - Sistemas de informações de Águas Subterrâneas, do 

Serviço Geológico do Brasil - CRPM, as características físicas dos poços existentes em Potim, podem ser 

atualizadas na Ficha Técnica Completa de Poço, localizado na Avenida Benedito Sebe, no Bairro da Cidade 

Nova, apresentada com uma ficha por sistema contendo as informações completa, e o planta da captação e 

traçado da adutora. Trata-se de 7 captações subterrâneas e uma captação superficial, está última a ser 

implantada descrita no projeto da ETA, remetendo ao quesito no Tópico a frente.  
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Não apresenta a descrição da captação e da EEAB. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

Tópico 1c. Estação de Tratamento de Água, Estação Elevatória e Adução de Água Tratada: peso = 1,00.  

Quesitos:  

1.c.1 Proposição de soluções para os problemas críticos existentes; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: destaca que o sistema de Captação e Adução de Água Bruta é realizado por meio de poços tubulares 

profundos, o tratamento da água bruta é do tipo simplificado, por meio de desinfecção nos próprios cavaletes 

desses poços, apresenta a identificação das Unidades Existentes do atual Sistema de Abastecimento de Água 

do Município de Potim conta com captações subterrâneas,  7 poços tubulares profundos, sendo que 5 deles 

atendem a Região Central do Município e 2 os bairros de Vila Alegre e Miguel Vieira. Realça a Ineficiência 

dos Sistemas de dosagem de cloro e a não fluoretação de água a ser distribuída para a população; 

Comprometimento do estado de conservação dos abrigos para os equipamentos de dosagem; Ausência de 

controle da qualidade da água na saída de tratamento; tratamento (tipo simplificado) e destinada para o 

abastecimento público. Propõe a implantação de dosagem de produtos químicos por Bomba Dosadora, sistema 

de aplicação de soluções de hipoclorito de sódio (cloro) e ácido fluossilícico (flúor) através de bombas 

dosadoras do tipo diafragma com a devida adequação dos Abrigos para os equipamentos de dosagem e ainda 

a adoção de um sistema de Controle de Qualidade da Água na Saída do Tratamento. Apenas faz um breve 

comentário sobre a exigência do edital no item 9 do Anexo II do Edital o Plano de Investimentos para o 

Sistema de Abastecimento de Água do Município de Potim, deverá atender e concordar com voto disposto em 

Relatório do TCESP, onde ficou definida a substituição das captações subterrâneas por um sistema de captação 

e adução conjugado à implantação de uma Estação de Tratamento de Água (ETA). Não aborda claramente os 

problemas relativos a distribuição em marcha, problemas de qualidade da água distribuída, mas as soluções 

propostas vêm atender a correção dos problemas, e o quesito solicita a proposição de soluções para problemas 

críticos. 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Menciona o fato de ser utilizado apenas água de manancial subterrâneo o tratamento de água ocorre 

no próprio local de captação de água dos poços, apresenta as rotinas de operação e manutenção, os problemas 

existentes e por fim as soluções adotadas para o tratamento e adução de água tratada no município de Potim. 

Na questão dos problemas de tratamento de água faz uma avaliação de: Rotinas de Operação existentes; 

Caracterização do sistema de tratamento existente; Adequação entre sistema implantado e qualidade da água 

bruta; Capacidade de adaptação do sistema de tratamento de água às variações da qualidade da água bruta; 

Avaliação dos produtos químicos utilizados no tratamento de água; Avaliação das rotinas e do monitoramento 

de qualidade de água tratada. E para a adução avalia: adução da água tratada serão abordados os seguintes 

aspectos: Adequação da infraestrutura de adução água tratada ao sistema implantado; Verificação das 

interligações entre unidades de tratamento e distribuição/reservação; Verificação das manobras operacionais 

possíveis no sistema de adução de água tratada. E para manutenção avalia: Rotinas e Procedimentos de 

manutenção das unidades; Impacto da manutenção das unidades no sistema; Equipe de manutenção do SAEP; 

Abertura/atendimento a Ordens de Serviço; Estado de Conservação das unidades; Estoque de peças de 

reposição. Destaca como principais problemas: Falta de tratamento no poço CDHU; Tratamento de água 

inadequado em todos os poços para a caracterização da água bruta; Infraestrutura de tratamento de água 

depredada e inadequada em termos construtivos; Falta de controle operacional do tratamento de água; Falta 

de controle de qualidade da água tratada. Propõe as soluções: A distribuição de água será setorizada, 

implantação de 4 estações de tratamento de água, de acordo com o processo definido previamente, apresenta 

os poços que encaminham água para cada ETA e as áreas de abastecimento, desenvolvimento de rotinas de 

amostragem de acordo com a legislação vigente, um laboratório adequado para realização das análises de água 

de todo o SAA, instrumentação e automação de modo a se reduzir as necessidades de intervenções para 

correção de processo. Colocação de Equipamentos automatizados para dosagem de produtos químicos na 

água; Redundância nos dispositivos de dosagem de produtos químicos (bombas dosadoras de coagulante, 

polímero, cloro e flúor) de modo a se gerar maior confiabilidade ao sistema; Sondas para análise de pH, 

Turbidez, Flúor e Cloro online (tempo real) e ajustes nas dosagens dos elementos químicos automática; 

Medidores de OD na área de oxidação de metais; Tanques de contenção para possíveis problemas de 

contaminação do solo com produtos químicos; Estocagem de produtos químicos adequados. Considera que os 

reservatórios, a jusante do tratamento, das ETAs em cota superior à saída do tratamento é necessária a 

implantação de estações elevatórias e adutoras de água tratada para encaminhamento da água tratada nas ETAs 

até os reservatórios de destino, uma vez que a lógica de distribuição será alterada para que todo a distribuição 

seja feita por gravidade a partir dos reservatórios existentes e a implantar. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Estação de Tratamento de Água. Será construída uma ETA no município de Potim. Para a elaboração 

de um projeto de uma Estação de Tratamento de água (ETA) é necessário fixar aspectos específicos que devem 

ser atendidos, como sua capacidade, localização e área de implantação. Segundo a NBR 12216/92 - ETA é 

definida como um conjunto de unidades que adequam a água a determinados padrões de potabilidade, também 

previstos em norma. Daí parte para comentar que para o dimensionamento da ETA, considerará a norma 

ABNT NBR 12216/92, com as etapas de floculação, decantação, filtração e câmaras de contato é o que será 
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abordado nos critérios de dimensionamento. Será necessária a implantação de quatro estações elevatórias, 

sendo uma destinada a captação superficial e as outras três serão responsáveis, cada uma, por bombear a água 

tratada da ETA para cada um dos três centros de reservação do município.  Adução de Água Tratada: será 

composta de três redes individuais, que irão interligar a ETA ao centro de reservação de cada setor de 

abastecimento do município.  Não relaciona os problemas existente, e apresenta a proposta apenas de um novo 

sistema de captação e tratamento. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta um diagnóstico do sistema atual de produção de água, relacionando os problemas 

existentes e propõe as soluções de manutenção e reparos para cada unidade produtora. Apresenta um quadro 

com os problemas críticos levantados: 

 

Propõe adequação dos cavaletes dos poços, dos armazenamentos de produtos e materiais, elementos das 

camadas filtrantes, lajes sanitárias para proteção, abrigo dos nichos elétricas. Para o Tratamento das águas 

subterrâneas propõe: Instalação de macromedidores, construção de três ETAS, uma central e duas nos bairros, 

e também com bombas de filtração eliminando assim a EEAT. Com esta solução não se faz necessária a 

construção de uma ETA Convencional. O sistema proposto será composto por Sistema de Cloração e 

fluoretação, Reservatório de água bruta, pré- oxidação e volatização de gás sulfrídico, Sistema de filtração 

para remoção de ferro, manganês e outros metais, retrolavagem automática dos filtros, automação e 

reservação. Caso a obrigação legal constante no edital por sentença judicial, a proposta é a conversão da ETA 

Central de simplificada para convencional, e a construção de EEAT (como booster) para atendimento dos 

bairros, ainda a construção de adutoras de água tratada. Conservação das estruturas existentes e manutenção 

preventiva. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 
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 Empresa PLANEX. 

Análise: Declara que há previsão para manutenção, conservação e melhoramentos para a captação, nada mais. 

Deixa de propor a aplicação de produtos e mudança nos processos de aplicação de produtos químicos que 

seriam emergenciais para a distribuição de água neste período de curto prazo, há apenas citação, mas não a 

proposituras para o sistema de captação e tratamento de águas subterrânea. Propõe adoção de uma nova ETA 

com captação superficial. Apresenta apenas um problema crítico: a má qualidade da água. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Não há estação de tratamento de água convencional, as bombas elevatórias são as mesmas que 

captam e introduzem água na rede de distribuição e a rede de adução se confunde com a rede de distribuição. 

Essas características do sistema atual serão corrigidas na adequação proposta com a implantação do nova 

ETA.  O sistema opera com tratamentos simplificado composto somente pela desinfecção com a aplicação de 

cloro em solução, através das unidades de cloração exclusivas para cada poço. Foi verificada a existência de 

procedimento de fluoretação, que estava sendo executada pelo operador. Não existem linhas de aplicação de 

flúor, sendo o processo por adição manual. Os procedimentos operacionais deverão ser totalmente revisados 

com restruturação física dos sistemas de tratamento. O plano de ação contemplará as ações emergenciais 

transitórias, que visarão atender ao período entre a assunção do Contrato e a construção das novas unidades 

de tratamento. Os sistemas de bombeamento deverão ser recalculados visando adequação à reestruturação do 

sistema proposto adiante. As linhas de adução deverão ser revisadas e testadas em modelo hidráulico para a 

análise de adequação. O procedimento de manutenção dos bens componentes do sistema de tratamento de 

água, adução e elevação, procedimento de aquisição de peças de reposição e estoque de sobressalentes, 

totalmente inadequado. A equipe operacional que atua nos procedimentos rotineiros e acumula as funções de 

manutenção emergencial corretiva.  Não existem procedimentos de manutenção preditiva e programada. O 

estado dos componentes associados ao tratamento não possibilita de controle das dosagens de forma 

monitorada e permanente, principalmente para a aplicação de Cloro e Flúor. Falta de Controle para a 

Reposição dos Tanques contendo a Solução de Cloro, proporcionando períodos sem Produto Químico 

disponível para aplicação; Não monitoramento do estado operacional dos conjuntos motobombas dos Poços, 

que operam diretamente conectados com a rede de distribuição; Falta de monitoramento dos Níveis dos 

Reservatórios, de modo a evitar extravasamentos/perdas e/ou consumos de energia desnecessários;  Falta de 

um Centro de Controle Operacional;  Não cumprimento às exigências da Portaria de Consolidação no 5/2017, 

do Ministério da Saúde;  Inexistência de peças de reposição, e mesmo de Almoxarifado;  Necessidade de 

elaboração de Ensaios Representativos de Tratabilidade das águas captadas;  Necessidade de Reparo das 

Edificações Civis, Instalações Eletromecânicas, Linhas e Cercas de Proteção das áreas.  

Avaliação: SATISFATÓRIO 

1.c.2 Apresentação dos critérios de dimensionamento; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Apresenta os critérios de dimensionamento das Unidades da Estação de Tratamento de Água (ETA), 

Estação Elevatória e Adutora de Água Tratada foi elaborado tendo como base os critérios apresentados a 

seguir, os quais contemplam: Projeção das Demanda de Água; Dimensionamento dos Sistemas de Tratamento 
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de Água para Atendimento no Cenário Imediato, Dimensionamento da Estação de Tratamento de Água; 

Dimensionamento das Estações Elevatórias de Água Tratada; Dimensionamento das Adutoras de Água 

Tratada. Apresenta planilhas para os sistemas contendo: ano de concessão, população atendida (hab/dia), 

consumo "per capita" (litros/hab.dia), demandas (litros/seg), consumo médio diário (m3/dia), perda total 

projetada (%), vazão total de perdas (m3/dia), produção necessária (m3/dia), vazões de dimensionamento 

média, máxima diária, máxima horária (litros/seg), consumo máximo diário, vazão máxima diária, consumo 

máximo diário e a vazão máxima diária. Durante o  período de implantação da nova matriz hídrica a 

concessionária propõe para os atuais sistemas de tratamento simplificado, via desinfecção, intervenções de 

manutenção, conservação e melhoramentos, assegurando o fornecimento de água potável para a população da 

área urbana de Potim, prevendo a instalação de bombas dosadoras para a dosagem cloro e flúor, no cavalete 

de saída dos poços, a ser controlada na rede de distribuição, de maneira a atender os valores de referência da 

Portaria de Consolidação nº5 (PC nº5) do Ministério da Saúde. Para o dimensionamento da ETA apresenta, 

segundo cálculos, os parâmetros: para o Ano 2020 vazão de 68,01 L/s e para o ano de 2053 vazão de 72,23 

L/s. 

 

Apresenta critérios de cálculo do misturador rápido, sistema de floculação, decantadores lamelares, sistema 

de filtração, canal de distribuição de água decantada, sistema de retrolavagem, manifold Taxa de filtração, 

perda de carga nos filtros, no vertedor, no meio filtrante, na camada suporte. 

Prevê três adutoras: AAT-1: Adutora por recalque projetada para encaminhar a água tratada da ETA para o 

Reservatório que abastece o Sistema Região Central; AAT-2: Adutora por gravidade, concebida para conduzir 

a água tratada da ETA até o Centro de Reservação que abastece do Sistema Vista Alegre; AAT-3: Adutora 

por recalque destinada à condução de água tratada, desde o Reservatório do Sistema Vista Alegre até o Centro 

de Reservação que abastece o Bairro Miguel Vieira. Para adutoras com recalque: Tipo de material da 

tubulação, Vazão máxima de bombeamento, Comprimento da tubulação (L) e para escoamento por gravidade: 

Desnível estimado entre os reservatórios (∆ H). Propõe duas EEAT seguindo os critérios para a Linha de 

Recalque: Tipo de Material da tubulação; Vazão máxima de bombeamento; Comprimento da tubulação; 

Diâmetro de tubulação. E para a Estação Elevatória: Número de bombas em operação: Número de bombas 
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reservas: Cálculo da Perda de Carga Linear pela fórmula de HAZEN-WILLIANS, perda de carga localizada, 

e perda de carga total, e definição da altura manométrica, e por fim cálculo dos motores das elevatórias. Além 

dos critérios exigidos a proponente apresentou o devido dimensionamentos das novas unidades. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Apresenta os critérios e parâmetros de dimensionamento a serem utilizados pela concessionária no 

âmbito das estações de tratamento de água e para a adução de água tratada, com foco no dimensionamento. 

Para a ETA apresenta os seguintes critérios: Gradiente de velocidades no dispositivo de mistura rápida: acima 

de 1000 s-1; Dosagem de Hipoclorito de sódio (solução) na pré-cloração: 5 mg/L; Tipo de dispositivo de 

mistura rápida: Calha Parshall ou Caixa com vertedor retangular;  Densidade de potência de aeração para 

oxidação de metais: 1 a 10 W/m3;  Taxa de aplicação superficial nos filtros dupla camada: 240 m3/m2.d; 

Volume do tanque de equalização de retrolavagem de filtros: Volume de 1 retrolavagem; Lodo de lavagem de 

filtros: Recirculação para início do processo; Periodicidade de remoção de lodo: 1 vez por semana; Destino 

lodo: Limpa-fossa e descarga na ETE; Vazão de dosagem de dimensionamento: Vazão máxima e dosagem 

máxima de químico; Obrigatório controle de dosagens por inversor de frequência ou outro dispositivo; Tempo 

de estocagem de químicos: 10 dias; Variáveis de processo a serem medidas em tempo real na entrada do 

processo: o pH; o Vazão; o Temperatura; o Oxigênio Dissolvido; o Turbidez; o Cor. o Condutividade.  

Variáveis de processo a serem medidas em tempo real na saída dos filtros, Variáveis de processo a serem 

medidas em tempo real na saída do tratamento. Cita as normas NBR 12.216:1992 – Projeto de Estação de 

Tratamento de Água para abastecimento público e NRB 12.209:2011 – Elaboração de Projetos Hidráulico-

sanitários de Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários, a segunda não se aplica no quesito. Para o 

dimensionamento das elevatórias e adutoras de água tratada será utilizada a simulação computacional 

utilizando-se o software livre EPANET ou similar para o dimensionamento de vazões e pressões de recalques 

nos diversos pontos do sistema, levando em consideração aos seguintes parâmetros: Vazão média e máxima 

diária, definida a vazão de projeto de cada unidade; Relevo e topografia; Material da adutora;  Quantidade de 

singularidades, perdas de cargas pontuais, etc. E cita a norma  NBR 12.215-1:2017 - Projeto de Adutora de 

Água – Parte 1: Conduto Forçado. Os critérios de dimensionamento básicos para o dimensionamento das 

estações elevatórias de água tratada são: Dimensionamento pela capacidade das ETAs; 1+1 cj motobomba; 

Implantação sempre em abrigo de alvenaria; utilização de bombas horizontais; Quadros elétricos com padrão 

soft starter sem inversor de frequência; Velocidade de recalque: entre 1,5 m/s e 3 m/s. Todas as EEATs terão 

infraestrutura padronizada sendo feito o dimensionamento dos equipamentos eletromecânicos e tubulações de 

acordo com as vazões. O quesito não solicitou o dimensionamento, apenas os critérios. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Estação de Tratamento de Água de Mistura Rápida que pode ser realizada utilizando diferentes tipos 

de mecanismos, que são divididos em agitadores mecânicos, misturadores hidráulicos e difusores. Para o 

projeto de ETA desenvolvido neste memorial, foi escolhido um método de misturador hidráulico bastante 

utilizado: a calha Parshall. Para seu dimensionamento foi utilizada a vazão de projeto, onde: 𝑄𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜 = 72,06 

𝐿/𝑠. Apresenta o dimensionamento da calha parshall, cálculo dos floculadores, decantadores, sistema de 

filtração, camâra de contato. Estação Elevatória de Água Tratada de acordo com a proposição deverão ser 
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instaladas 4 (quatro) estações elevatórias de água tratada, sendo 3 (três) na ETA para ligação com os 

reservatórios dos bairros e 1 (uma) na captação superficial.  Para dimensionamento das bombas é necessária 

a definição da vazão de recalque e da altura manométrica. Dessa forma é adotado o modelo de bomba e de 

acordo com a curva característica define-se seu rotor, e consequentemente a potência e eficiência. Para as 

bombas foi utilizada a vazão de 79,21 l/s com altura manométrica de 47,82mca. Adução de Água Tratada a 

rede de adução será composta por 4 trechos, sendo um deles responsável pelo manejo da água de captação e 

destinação à ETA, os outros 3 trechos serão cada um deles responsáveis pelo manejo da água tratada com 

destino ao reservatório de cada setor do município.  O dimensionamento ocorre de acordo com a vazão, 

pressão e perda de carga de cada trecho, calculado tanto de acordo com a perda de carga: localizada quanto 

da perda por comprimento do trecho. O quesito solicitou parâmetros e não o dimensionamento. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta os parâmetros para a qualidade da água, para a dosagem cloro e flúor, no cavalete de saída 

dos poços de maneira a atender os valores de referência da Portaria de Consolidação nº5 (PC nº5) do Ministério 

da Saúde. Apresenta trechos da PRC 5, e equivocadamente apresenta a portaria Estadual SS 25/95 e a Lei 635 

de 1975 sobre aplicação de Flúor, sendo que esses parâmetros estão consolidados na PRC 5, o que não 

prejudicou a análise do quesito. O Solicitado são os parâmetros de dimensionamento a citação de parâmetros 

de qualidade da água foi considerado complementar.  

 

Apresenta critérios de dimensionamento para adutoras e para as EEAT. Cálculo da Perda de Carga Linear por 

HAZEN-WILLIANS, perda de carga localizada, e perda de carga total, e definição da altura manométrica 

para as adutoras, Normas: NBR 12214 e NBR 12215. 
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Apresenta os memoriais de cálculo para as 03 ETAS propostas, isto para a condição de se reverter as 

determinações da sentença judicial. Pondera ainda que se revertida esta situação não haveria necessidade de 

implantação de EEAT, e apresenta os critérios de dimensionamento para as adutoras propostas para essa 
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alternativa. Não apresenta os critérios de dimensionamento para a ETA convencional prevista no Edital, os 

seja não apresentou critérios para a implantação da nova matriz hídricas exigidas. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta os critérios de cálculo de vazões, afirma que para dimensionamento das ETAS é necessário 

determinar a vazão necessária, e que vai adquirir ETAs pré-fabricadas. Para adutoras de agua tratada utilizará 

os mesmos critérios citados no quesito água bruta. As EEAT serão dimensionadas conhecendo a vazão e altura 

manométrica. E os conjuntos moto bombas pelas curvas características das bombas. Não apresentou os 

critérios para dimensionamento das ETAS. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Para dimensionamento da captação superficial e adução, será utilizada a vazão de máxima será de 

74,7 L/s, para final de plano. Entretanto, por ocasião dos anos iniciais da Concessão, estes consumos serão 

verificados, de forma detalhada, conforme a metodologia especifica, pela distribuição dos dados de Setores 

Censitários nos Setores de Distribuição, e analisando-se os registros de medições mensais dos hidrômetros. 
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A concepção definida levando em conta os ganhos com a setorização, controle de pressão, melhoria de 

procedimento de implantação de redes e ligações de água, a eficiência do Programa de Controle de Perdas 

tanto físicas e não físicas, operação adequada da ETA, equalização da reservação e a captação de água 

superficial foi definida a implantação de 2 (dois) módulos de 25 l/s no curto prazo, 1 (um) módulo a médio 

prazo até o final de plano, e ainda como uma medida de segurança a possibilidade de instalação de um quarto 

módulo, mesmo dentro dos pré cálculos não haver a constatação da necessidade de implantação se mantidos 

todos os pressupostos estabelecidos. Segue o memorial simplificado de um módulo de 25 l/seg na concepção 

de tratamento convencional. As dimensões do floculador, obedecendo as normas técnicas, apresentará as 

seguintes dimensões: Comprimento = 3,50 m, Largura = 4,0 m, Profundidade útil= 3,60 m, TDH = Volume/Q 

= 50,4 m³/90 m³/h, TDH= 33,6 minutos. As dimensões do decantador, obedecendo as normas técnicas, 

apresentará as seguintes dimensões: Comprimento =6,50 m, Largura = 4,0 m, Profundidade útil = 3,6 m, 

Volume retangular= 6,5 X 4,0 X 2,6 =67,6 m², Volume tronco de pirâmide = 21,84 m³, Volume total = 89,48 

m³, TDH= Volume/Q = 89,48m³/90 m³/h = 59,65 minutos, Taxa de escoamento superficial =2160m³/dia/26 

m² = 83,07 m³/m²/dia. Nesse parâmetro a Taxa de escoamento superficial se apresenta de forma eficiente para 

a adequada para remoção de ferro e manganês. As dimensões dos filtros, obedecendo as normas técnicas, 

apresentará as seguintes dimensões: Largura = 2,0 m, Comprimento = 2,50 m, Área = 5 m², Taxa de filtração 

= 1080/5 = 216 m³/m²/dia, Taxa de lavagem = 1000 m³/m²/dia (adotado), Vazão e pressão da bomba de 

lavagem: Q bomba lav = 1000x 5 = 5000 m³/dia =   57,8 l/s, Pressão bomba lav = 5 a 10 mca. Apresenta os 

procedimentos de correção de parâmetros exigidos por Normas e Legislação vigente, e assim conforme 

solicitado poderá ser adicionado os seguintes produtos corretivos: Alcalinizante, Cloro e flúor. 
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Previsão de implantação de uma EEAT e um conjunto de bombeamento (booster) para atendimento dos dois 

distritos, com uma linha de recalque de saída e num ponto a jusante apresenta duas derivações uma para cada 

distrito. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO  

1.c.3 Descrição da localização das unidades; 

Comentários iniciais: As proponentes devem indicar a localização das unidades propostas no que tange a 

nova ETA e demais unidades, as demais unidades já foram citadas nos quesitos anteriores serão consideradas, 

como captações, adutoras e poços. Neste quesito não será levado em conta a concepção adotada e sim a 

localização das unidades solicitadas neste quesito, não há avaliação de méritos de dimensionamento. 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Apresenta a localização das unidades propostas. Propõe um ETA única, e a construção de duas 

EEAT, para atendimento dos dois distritos. 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Alega que pelo fato de cada poço ter seu próprio tratamento de água, a localização das unidades de 

tratamento são as mesmas dos poços, previamente apresentadas, sendo anteriormente já se apresentou a 

localização e descrição do tipo de tratamento em cada unidade, argumento acolhido. Apresenta a localização 

das adutoras de água. Qualquer eventual discrepância decorre da imprecisão do cadastro técnico apresentado. 

Pela inexistência de estações elevatórias de água tratada, não será apresentado mapa de localização das 

mesmas por razões obvias.  

 

Não apresentou a localização da unidade ETA Nova. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 
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 Grupo EPPO. 

Análise: Apresentou as localizações conforme as unidades propostas. 

 

 

 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta a localização das unidades de tratamento propostas. 
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Não apresentou a localização da nova captação de água superficial, mas a captação foi citada na proposta 

como unidade a ser implantada. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta as localizações das unidades proposta: 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: apresenta a localização das unidades propostas. Foi definida com base em uma ETA Única, 

denominada de ETA Potim, localizada junto ao Reservatório Existente no Jardim Alvorada. E ainda as 

localizações dos poços já citados nos quesitos anteriores. Ainda a captação conforme já descrita anteriormente 

e foto abaixo, o local está situado na Rua Bahia, próximo ao número 185, conforme a imagem a seguir. A 

proposta técnica da concessionária é a centralização em uma só unidade de tratamento, uma única EEAT, dois 

Boosters, e uma linha de recalque com derivação para dois distritos, remete ao quesito anterior quanto a 

localização das captações subterrâneas. O croqui abaixo dá a localização da adutora, captação e nova ETA. 

 

A EEAT está contida dentro da área da ETA conforme croqui. O croqui acima indica o encaminhamento da 

adutora dos bairros onde é possível detectar que será uma sairá com uma única adutora e atenderá os dois 

distritos através de derivação. 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

1.c.4 Descrição física das unidades. 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: A Estação de Tratamento de Água proposta para o Município de Potim será caracterizada por 2 

unidades de modulares por floculação, decantação e filtração, com capacidade nominal para vazão de 40 L/s 

(144 m³/h), cada. Para o projeto em questão, estamos propondo a modulação tipo contêiner. Unidade de 

tratamento vazão nominal 40 L/s (144 m³/h), dimensões Larg. 3,20 x Comp. 22,40 x Prof. 3,20 m. (Altura útil 

3,00 m, para manter borda livre de 0,20 m). Materiais: Os materiais a serem utilizados serão chapas de aço 

carbono certificadas dentro da série SAC 300 ou similar, perfis estruturais em ASTM A36; Hidráulica: Bocais 

/ Flanges com diâmetro a definir. As Estações de Tratamento (processo), serão do tipo compacta, com:  

Misturador Rápido: 01 misturador rápido do tipo calha parshall. Medidor de Vazão: 01 Medidor de Vazão do 

tipo efeito Doppler; Floculadores Eletromecânicos: 08 módulos com dimensões das células de 1,6 x 1,6 x 3,2 

m (Dimensão total de 3,2 x 6,4 x 3,2 m), sendo, 02 (dois) misturadores rápidos e 02 (quatro) misturadores 

lentos. A água floculada será encaminhada para uma unidade de decantação de alta taxa, onde promoverá a 

sedimentação dos flocos.  Decantador: tanque em que os flocos vão para o fundo, levando a sujeira e deixando 

água limpa em cima, de modo que a substância sólida vá para o fundo. Assim, a água turva fica clara. O 

decantador terá dimensão de 3,2 x 10,9 x 3,20 m. Do decantador a água passa pelo filtro. O Lodo será 

descarregado através de 02 (duas) válvulas automáticas com funcionamento comandado por temporizador. 



 

44 

Filtro: tanque com uma camada de areia no fundo. A água passa pela areia, que segura tudo aquilo que não 

foi separado no tanque anterior. O filtro terá dimensão total de 3,2 x 6,7 x 3,2 m. Espessura da camada filtrante 

de 0,90 m, contendo seixo rolado, areia grossa e carvão antracito. Do filtro a água seguirá para o Reservatório 

de Água Tratada. O sistema operacional, não requer automação complexa. 

 

Apresenta dados ou localização de EEA e Adutora. Não apresenta a fase do processo de desinfecção e 

aplicação de flúor, condição obrigatória para o tratamento e distribuição de água tratada, por esta ausência 

compromete o quesito. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Apresenta a descrição de todas as captações atuais, já apresentadas em quesito anterior como 

complemento. Apresenta ainda a descrição física das unidades a serem implantadas. Tendo em vista que as 

unidades têm dimensões muito similares, serão apresentadas as principais características e elementos 

necessários para a compreensão das unidades de tratamento e adução de água tratada a serem implantadas no 

âmbito do plano de negócios do Consórcio Potim Ambiental. Do ponto de vista de tratamento de água, a ETA 

a ser implantada tem como processo de tratamento, coagulação, floculação, decantação, filtragem e 

desinfecção/fluoretação. É importante destacar que para a concepção e o dimensionamento das propostas para 

os sistemas de tratamento de água, a base técnica seguirá a Norma: NBR 12.216 de 1992 – Projeto de Estação 

de Tratamento de Água para Abastecimento Público. E descreve os referidos dimensionamentos e informações 

técnicas da unidade.  
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O dimensionamento da calha Parshall, Norma ASTM D, e segundo a vazão, a calha mais indicada seria a de 

garganta (W) de 9 (nove) polegadas. Os floculadores foram dimensionados para um tempo de detenção 

hidráulica (TDH) da ordem de 30 minutos. Dada a vazão de 80 L/s é factível dizer que a mesma gera uma 

vazão de 4,8 m³/min o que para o TDH utilizado gera um volume de água de 144 m³. Para o sistema de 

tratamento de Potim, foi determinado 3 conjuntos com 4 câmaras de floculadores, sendo 3+1(R) na seguinte 

composição, 2 em paralelo e 2 em série. O volume de cada conjunto deverá ser de 48 m³ com cada câmara 

possuindo 12 m³. As dimensões para cada câmara são de 2,20x2,20m com profundidade útil de 2,35m e borda 

livre adotada de 0,30m. Cada câmara deverá ser equipada com um floculador mecânico tipo turbina de fluxo 

axial com gradiente máximo da ordem de 80 s-1 dotado de inversor de frequência para que seja possível o 

ajuste da velocidade do equipamento conforme necessário. O decantadores lamelares foram dimensionados 

com base nos seguintes parâmetros: Velocidade de escoamento entre placas = 8,0 a 12,0 cm/min; Placas com 

comprimento = 1,2 metros; • Ângulo das placas com a horizontal = 60°. A taxa de aplicação utilizada para o 

dimensionamento desta unidade é da ordem de 120 m³/m²xdia, levando em consideração a vazão de 

dimensionamento da estação, que é de 80 L/s, o que equivale a 6.912 m³/dia.  Dividindo o volume total em 

m³/da pela taxa de aplicação é possível chegar em uma área para decantação da ordem de 57,60 m², foi 

estabelecido que a largura útil, comprimento, e altura útil, seriam respectivamente 4,60, 3,90, 4,80 metros. 

Multiplicando a largura útil, pelo comprimento e posteriormente multiplicando por 3, que é o número de 

decantadores adotados, todos em paralelo, é possível chegar em uma área de 54 m² de decantação, o que é 

suficiente para o tratamento na unidade, logo a área útil efetiva para cada um dos decantadores será 17,94 m² 

por decantador, e a taxa de aplicação superficial efetiva, ficará em torno de 128 m³/m²x dia. O sistema de filtro 

será dimensionados como filtros rápidos de fluxo descendente, com dupla camada filtrante, constituído de 

areia e carvão tipo antracito, com taxa de filtração média de 150 m³/m² x dia e com lavagem por água e ar. 

Para os filtros de leito filtrante simples (areia) a taxa de aplicação superficial máxima deve ser igual a 180 

m³/m² x dia, e para os filtros de leito filtrante duplo (areia + antracito), a taxa de aplicação máxima deve ser 

igual a 360 m³/m² x dia. Na ETA de Potim, a proposição quanto aos critérios de dimensionamento é utilizar 
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taxa de filtração de 150 m³/m²xdia. Foram adotados 5 filtros e 1 reserva.  A área de cada filtro é da ordem de 

9,21 m², resultando em dimensões de 4,55m de comprimento e 1,90m de largura. Os filtros foram 

dimensionados para uma vazão de 80 L/s o que equivale a 6.912 m³/min. O sistema de lavagem foi considerado 

na modalidade água e ar onde se considera uma otimização nos usos de água para processo na unidade. A 

desinfecção será realizada através de hipoclorito de sódio para geração residual de cloro com a finalidade de 

controle de processo.  O sistema de cloração fará a dosagem diretamente na saída do tratamento através de 

bombas dosadoras, tanques de estocagem de químicos e tubulações que suportem transportar o hipoclorito e 

ácido fluossilícico sem causar danos às mesmas. Todos os tanques de químicos contarão com dique de 

contenção que possua volume para suportar quaisquer vazamentos das substâncias em questão de modo evitar 

derramamentos de substâncias altamente poluentes no meio ambiente. Sistema de adensamento e tratamento 

de lodo será responsável por receber a descarga de lodo por parte dos floculadores e decantadores e desidratá-

los ao ponto que possam ser dispostos nos aterros de forma adequada, finalizando toda a etapa de tratamento 

da água. 

 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: A ETA será do tipo convencional com capacidade para uma vazão de 72l/seg. Terá como 

componentes uma calha Parshall para mistura rápida, 2 (dois) floculadores em paralelo com 3 (três) câmaras 

cada, 2 (dois) decantadores em paralelo com 5m de largura e 1,02m de comprimento, 8 (oito) filtros de 15,8m² 

cada e 1 (um) tanque de contato de 3m de altura, 6,48m de largura e 3,24m de comprimento. Apresenta 

dimensionamentos insuficientes, e um croqui sem as informações técnicas necessárias. 

 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 
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 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Descreve a ETA convencional do sistema central. Apresenta o dimensionamento da Calha Parshall, 

floculador, decantador, Torre de resfriamento para volatilização do sulfeto de hidrogênio, tanque de 

equalização e cloração, mistura rápida e calha parshall. 
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Com a descrição da ETA convencional passa a descrever outras duas ETAs de tratamento simplificado, que é 

objeto de uma alternativa que depende da reversão da questão da sentença judicial. Trata-se de um trabalho 

complementar a proposta obrigatória. 
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Descreve a EEAT situada na ETA central, e as duas adutoras que levarão água tratada aos distritos. Em seguida 

apresenta perspectiva 3 D e croqui das 3 unidades propostas. 

 

 

 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta a descrição: 



 

50 
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Apresenta perspectiva 3D da unidade proposta. Descreve ainda os laboratórios, EEAT, e adutoras, 

informações complementares ao quesito. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: A nova estação de tratamento está fundamentada nos procedimentos de aplicação de cloro e filtração 

através de leitos de carvão ativado e zeólitas. Ela utilizará o reservatório existente no Jardim Alvorada como 

pulmão. Em princípio, os reservatórios existentes nos Bairros, que são diretamente alimentados pelos 

respectivos poços, também terão seus volumes servindo como pulmões para a água bruta e serão conectados 

ao Reservatório Jardim Alvorada. A disposição e o perfil hidráulico a serem impostos para os Filtros facilitará 

a futura instalação de floculadores e sedimentadores, de modo a transformar o processo de tratamento em 

convencional, caso seja utilizada a água bruta do Rio Paraíba do Sul. Em função dos volumes de reservação 

de água tratada, apresentados no quesito seguinte, considera-se que haverá 6 horas que a ETA Potim estará 

sem operação e somente as bombas de água tratada, que estarão conectadas ao futuro reservatório elevado da 

ETA Potim, estarão liberadas para a operação. Ou seja, todas as demais unidades estarão “em espera”, ou no 
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período de 6 horas que não haverá a captação de água bruta, ou no processo de tratamento ativo. Projeto da 

nova ETA contempla 4 módulos de tipo convencional com a vazão de produção de 25 l/s. 

 

As dimensões do floculador, obedecendo as normas técnicas, apresentará as seguintes dimensões: 

Comprimento = 3,50 m, Largura = 4,0 m, Profundidade útil= 3,60 m, TDH = Volume/Q = 50,4 m³/90 m³/h, 

TDH= 33,6 minutos. As dimensões citadas no quesito anterior: As dimensões do decantador, obedecendo as 

normas técnicas, apresentará as seguintes dimensões: Comprimento =6,50 m, Largura = 4,0 m, Profundidade 

útil = 3,6 m, Volume retangular= 6,5 X 4,0 X 2,6 =67,6 m², Volume tronco de pirâmide = 21,84 m³, Volume 

total = 89,48 m³, TDH= Volume/Q = 89,48m³/90 m³/h = 59,65 minutos, Taxa de escoamento superficial 

=2160m³/dia/26 m² = 83,07 m³/m²/dia. Nesse parâmetro a Taxa de escoamento superficial se apresenta de 

forma eficiente para a adequada para remoção de ferro e manganês. As dimensões dos filtros, obedecendo as 

normas técnicas, apresentará as seguintes dimensões: Largura = 2,0 m, Comprimento = 2,50 m, Área = 5 m², 

Taxa de filtração = 1080/5 = 216 m³/m²/dia, Taxa de lavagem = 1000 m³/m²/dia (adotado), Vazão e pressão 

da bomba de lavagem: Q bomba lav = 1000x 5 = 5000 m³/dia =   57,8 l/s, Pressão bomba lav = 5 a 10 mca. 
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As análises que serão feitas por analisadores são as seguintes: Manganês; Ferro; Cloro Residual; Alumínio; 

Amônia; Níquel; Fluoreto; Coliformes Totais; Turbidez; Cor; OD; pH. Enfim atender por completo o que 

preconiza o PRC 5 do Ministério da Saúde. Apresenta a rotina de análises e coleta das amostras, integração 

operacional dos componentes, biossegurança e laboratórios. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

Tópico 1d. Reservação, Redes de Distribuição, Ligações Prediais, Hidrometração: peso 0,50.  

Quesitos 

1.d.1 Proposição de soluções para os problemas críticos existentes; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Não destaca problemas críticos em nem projeta novas unidades, apenas define a necessidade de: Os 

reservatórios metálicos, como descrito anteriormente, apresentam alguns pontos e manchas de corrosão. 

Jateamento: consistindo na projeção de um abrasivo, sobre a superfície metálica, propelido pela ação de ar 

comprimido, para remoção das cascas de laminação e de outras impurezas; Aplicação de tinta epóxi, 

Manutenção de cercas e portões; Manutenção de áreas verdes através de roçada e capina; Revestimento com 

brita de áreas de circulação interna para facilitar o acesso. Todos os reservatórios deverão ser dotados de 

dispositivo de controle de nível para controlar perdas por possíveis extravasamentos, além de possibilitar a 

otimização da operação das bombas dos poços. Instalação de SPDA, Instalação de Macromedidores. Para 

Rede de Distribuição propõe de acordo com as informações constantes do Anexo II do Edital, a extensão de 

Rede de Distribuição é equivalente a 41,91 km, constituída predominantemente em tubo de PVC-PBA com 

diâmetros que variam entre 50 e 100 mm. Inexistência de cadastro técnico; Inexistência de uma setorização 
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pressão, em horários de pico, que favorecem a hipótese de vazamentos; Trechos de tubulações muito antigos, 

serão substituídos.  

 

 

A manutenção de um cadastro confiável da Rede de Distribuição é essencial para possibilitar um perfeito 

controle do sistema de distribuição, deve estar georreferenciado para que seja possível uma operação eficiente 

bem como a definição da modelagem hidráulica que definirá a setorização ideal. A setorização é a delimitação 

de um conjunto de tubulações onde as pressões estejam dentro dos limitem de 10 e 50 m.c.a. (metros de coluna 

de água) como define a norma ABNT – NBR 12218/1994. Ele integra interligações de redes existentes, 

construções de novas, mapeamentos de pressão, pesquisas de vazamento, mapeamento do sistema para o 

bombeamento adequado às regiões da cidade entre outras intervenções. Com base no Cadastro Técnico, a 

Concessionária realizará um estudo no prazo imediato, através da modelagem hidráulica do Sistema de 

Abastecimento de Água de Potim. Para a Rede de Distribuição prevista uma taxa de substituição de 2% ao 

ano, observando que se trata de uma estimativa, uma vez que os quantitativos reais dependerão de avaliações 

operacionais durante a Concessão. O enfoque do controle de perdas deve ser direcionado exatamente para a 

distribuição e comercialização. O Controle de Perdas Reais será realizado observando os Distritos 

Pitométricos, Setorização e Adequação de Pressões na Rede de Distribuição. Sendo o índice de atendimento 

aos serviços de abastecimento de água potável é de 100%, atendendo assim aproximadamente 6.000 ligações 

ativas em cerca de 6.000 economias cadastradas. Quanto à gestão operacional do serviço, de acordo com o 

Anexo II do Edital, em média 70% das ligações possuem hidrômetros. Durante a Concessão serão realizadas 

ligações dos usuários à Rede de Distribuição para manter o índice de cobertura de abastecimento de água em 
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100%, e a quantidade a ser substituída de 4% ano do total de Ligações Prediais de Água, percentual este 

estimado. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Apresenta os seguintes aspectos operacionais: Equipe operacional para realização de rotinas; 

Equipamentos e máquinas; índice de perdas do município; Avaliação da continuidade do abastecimento; 

rotinas, procedimentos e infraestrutura de monitoramento de água tratada na distribuição. Para a reservação 

abordou: demanda por reservação e infraestrutura implantada; lógica de funcionamento do sistema de 

reservação; instrumentação e controle operacional dos reservatórios; interface entre reservação e distribuição. 

Para as Redes de distribuição: abrangência de distribuição de água no município; demandas de água e 

disponibilidade de água no sistema; lógica de funcionamento do sistema de distribuição de água; setorização 

existente; cadastro de água existente; setores de manobra existentes; procedimentos para implantação de redes 

em novos loteamentos. Rotinas e procedimentos operacionais. Para as ligações prediais: rotinas em pesquisa 

e detecção de vazamentos; procedimento para execução de ligações; do ponto de vista de hidrometração serão 

avaliados os seguintes aspectos: Índice de hidrometração; Áreas críticas de hidrometração. Essas informações 

fazem parte do diagnóstico dos sistemas. A seguir as proposituras: Avaliando esse volume versus o volume 

de reservação atual no município pode-se concluir que o volume de reservação apenas do reservatório tonel, 

seria suficiente para abastecer a população do ano de 2018, na prática utiliza o reservatório tonel apenas para 

sobra o que compromete a confiabilidade do sistema e a continuidade do abastecimento em casos críticos.  

Tem a previsão da execução de 2 novos reservatórios na área da ETA 1, instalada na área do reservatório 

Tonel.  Será executado 1 reservatório apoiado de capacidade de 1000m³ cujo qual atenderá as demandas do 

centro parcial, Morada dos Marques e Jd. Cidade Nova, e um reservatório elevado com capacidade de 100m³ 

este que fará o abastecimento do Jd. Alvorada.  O reservatório Tonel, passará por uma readequação e o mesmo 

fará o abastecimento do centro parcial, bairro Chácara Tropical e Vila São Pedro. Na área do poço CDHU 

será executado um reservatório denominado CR 2, este que fará o abastecimento de todo o barro Vila Olívia.  

Para o Vista Alegre será instalado 1 reservatório apoiado de capacidade de 500 m³, este que abastecera todo o 

bairro do Vista Alegre.  No bairro Miguel Vieira será mantido o reservatório existente, porém o mesmo será 

readequado. Esta unidade já é capaz de atender a demanda deste bairro, esta que é pequena. Apresenta o 

fluxograma do sistema de abastecimento de água proposto: 
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Conforme mencionado anteriormente serão executados os seguintes reservatórios: Reservatório elevado de 

100m³ junto ao Tonel; Reservatório apoiado de 1000 m³ junto ao Tonel; Reservatório apoiado ETA 2 de 500 

m³; e Reservatório apoiado ETA 3 de 500 m³ Reservatório apoiado ETA 4 de 50 m3.  

Instalação de Macromedidores nos Reservatórios, automação, atualização cadastral, adequação das 

instalações. Troca e substituição de redes e hidrômetros conforme as metas e índices determinados pelo Termo 

de Referência. Apresenta uma desconformidade foi o prazo de troca de hidrômetros a cada 7 anos. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Apresenta como Proposição de Soluções para os Problemas Críticos Existentes de Reservação 

segundo o balanço de reservação dimensionado para o município, a necessidade de implantação de dois novos 

reservatórios, um para o bairro Miguel Vieira e outro para o bairro Vista Alegre. E cita que a Rede de 

Distribuição a rede de distribuição do município não recebe manutenção preventiva, somente corretiva, 

portanto, será necessário a troca da rede, a uma taxa de 2% a.a. somando-se a esse valor o crescimento 

populacional para a implantação de novas redes, prevê pavimentação para a proteção da rede de distribuição 

contra a ação direta de veículos pesados. Para Ligações Prediais e Hidrometração visando atingir os 100% de 

hidrometração serão instalados 838 novos hidrômetros faltantes no município, que deverão ter o parque 

completamente trocado a cada 5 anos. As novas ligações serão provenientes do crescimento populacional, 

devendo-se substituir as ligações a uma taxa de 4% a.a. Apenas alguns dados extraídos do PMSB, não 

apresentou os problemas críticos e suas soluções. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 
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Análise: Apresenta o sistema de reservação: 

 

Apresenta uma análise situacional de cada centro de reservação focando nos problemas de manutenção e 

conservação das estruturas. 

 

A Rede de distribuição perfaz 42 Km, constituídas de material de PVC, sendo que 88 % das redes estão em 

vias públicas, e de diâmetro entre 50 e 150 mm 

 

Apresenta 3 quadros com ligações ativas por setor: 
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Apresenta um quadro com relação dos problemas considerados críticos: 

 

Soluções propostas: Instalação de sensores de nível, lavagem periódica de reservatórios, inspeção para 

identificação de patologia e suas respectivas correções, aplicação de revestimento em epóxi, pintura externa 

dos reservatórios com esmalte sintético com o devido tratamento da superfície, instalação de macromedidores 

e para-raios, melhorias na estrutura civil e limpeza e manutenção de áreas, implantação de novos reservatórios 

nos distritos, e também executar as respectivas interligações. Para redes de distribuição propõe a confecção 
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de um cadastro georreferenciados confiável e atualizado, e a confecção da modelagem hidráulica já no 

primeiro ano de concessão. Implantação de setorização de acordo com o plano diretor de perdas, apresenta 

uma proposta de setores de medição e setores de manobra (deverão ser efetivados depois de um estudo mais 

aprofundado como a modelagem hidráulica). Programa de redução de perdas. Apresenta ainda as metas de 

substituição de redes e troca de hidrômetros, bem como a metodologia conforme o Termo de Referência, e 

adoção de sistema comercial informatizado. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Observa o PMSB: 

 

Destaca a necessidade de ampliar a capacidade de reservação nos dois distritos, e mantendo a mesma estrutura 

no centro de reservação central. Para rede de distribuição a proponente destaca a falta de capacidade, diâmetros 

menores, para a distribuição com a adoção da nova matriz hídrica, sendo assim propõe as devidas 

substituições, além de substituir 4 % da rede por ano. Quanto a hidrometação propõe a substituição e instalação 

de hidrômetros conforme o TR, e a renovação do parque a cada 5 anos. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Relata que os reservatórios existentes são do tipo “tubular”, de modo que todo o volume interno é 

utilizado para a reservação, mas nem todo volume pode ser considerado útil, devido a cotas baixas de 

implantação sem ofertar as pressões que a rede exige, quando os níveis internos ficam abaixo do máximo. A  

proposição consiste no levantamento das condições hidráulicas das linhas, com registro de: Registro de Vazão 

nos Setores de Distribuição; Registro de Pressão em Pontos Críticos dos Setores de Distribuição; Registro de 

Nível nos Reservatórios; Pesquisas de Perdas, incluindo Vazamentos, Perdas Aparentes (fraudes, ligações 

clandestinas, falhas em leituras devido a Hidrômetros necessitando de substituição, como também decorrentes 

de anotações incorretas); Controle de Qualidade de Materiais e Serviços; Treinamento de Equipes de 

Operação, Manutenção e Comercial; Controle a distância através do CCO; Implantação do controle de perdas; 

Implantação do cadastro técnico comercial Georreferenciado; Programa de troca e substituição de redes e 

ligações não conformes; Lavagem periódica dos Reservatórios; Programa de troca de Hidrômetros por classes: 

idade, vazão e inoperância; Fechamento de malhas; Instalação de registro de final de rede para limpeza e ainda 

procedimento de manutenção constante dos Cadastros Técnico e Comercial.  

Avaliação: SATISFATÓRIO 

1.d.2 Apresentação dos critérios de dimensionamento; 
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 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Apresenta: o Atendimento do Sistema de Abastecimento de Água: 100% ao longo dos 35 anos de 

contrato; Projeção populacional: conforme Anexo II do Edital; Consumo per capita:  Imediato: 181 L/hab.dia; 

Curto Prazo: 168 L/hab.dia; Médio Prazo: 159 L/hab.dia; Longo Prazo: 141 L/hab.dia. Índice de perdas: 

Imediato: 27%; Curto Prazo: 25%: Médio Prazo: 23%; Longo Prazo: 20%. Coeficiente do dia de maior 

consumo: 1,2; Coeficiente da hora de maior consumo: 1,5; e quadros com projeção de volumes parciais para 

os três sistemas do município e também o quadro do sistema total. 

 

 

Sistema Região Central: mantido o reservatório existente de 2.000 m³ o qual passará a ser denominado de 

Reservatório R-01; Sistema Vista Alegre: Será substituído o reservatório existente de 12 m³ por um novo 

reservatório, do tipo elevado com capacidade para 135 m³, denominado de Reservatório R-02; Sistema Miguel 
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Vieira: e mantido o reservatório de 15 m³ existente, que passará a ser denominado de Reservatório R-03, sendo 

o aumento de reservação obtida através da implantação de um novo reservatório (R-04), do tipo elevado, com 

capacidade de 50 m³, ampliando para 65 m³ a capacidade de armazenamento do Centro de Reservação Miguel 

Vieira.  Para redes propõe: Ampliar o diâmetro das redes para atenderem o crescimento vegetativo, na medida 

em que o município crescer baseado na confecção da modelagem hidráulica dinâmica que são ferramentais de 

apoio ao planejamento, ao projeto e à operação de sistemas de redes de água. Esses modelos são constituídos 

por equações que representam o balanço de vazões e de energia em uma rede de água, permite otimizar, através 

de diversos cenários, a melhor qualidade do atendimento à população. A Concessionária utilizará um software 

tipo EPANET para modelagem hidráulica do Sistema de Abastecimento de Água. O dimensionamento do 

medidor é estimado em função do consumo mensal ou diário. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Apresenta os critérios de dimensionamento. As funções de uma estrutura de reservação, são 

basicamente: Regularização de vazão; Segurança ao abastecimento; Reserva de água para incêndio; 

Regularização de pressões no sistema. Os critérios de dimensionamento: Volume total de reservação ≥ 1/3 do 

volume distribuído no dia de maior consumo. Para reservatórios elevados as métricas utilizadas para volumes 

de reservação são: Volume igual ou maior que 1/30 do volume total de reservação; 10 a 20% do volume total 

(métrica mais utilizada); V = Volume de reservação, Q = Vazão consumida; Q’= Vazão média do dia; t2 = 

instante em que consumo é menor que a vazão fornecida; t1 = instante em que consumo é maior que a vazão 

fornecida. Q = Vazão (l/s): K1 = Coeficiente do dia de maior consumo; K2 = Coeficiente da hora de maior 

consumo; P = População final para a área a ser abastecida (hab); Q = consumo per capita final de água 

(l/hab.dia). As pressões mínimas e máximas nas redes de distribuição de água devem ser respectivamente 10 

e 50 Mpa. Quanto à velocidade os valores mínimos e máximos devem ser respectivamente de 0,4 m/s e 3,5 

m/s, sendo que devem corresponder a uma perda de carga de até 10m/km. O dimensionamento de redes de 

distribuição fara uso de ferramentas de modelagens hidráulicas cujas quais podem ser configuradas com dados 

reais do sistema. Exemplos de softwares: EPANET; WaterCAD; Watergeems. 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Apresenta o balanço de Reservação para a região central e para os dois distritos. A rede de 

distribuição do município será trocada a uma taxa de 2% a.a. e serão implantadas novas redes conforme o 

crescimento populacional e apresenta um quadro com a Projeção do aumento da rede ao longo da concessão. 

 

O controle de hidrometração será de 100% logo no primeiro ano de concessão, para isso será necessária a 

instalação de 838 novos hidrômetros. As ligações prediais serão substituídas a uma taxa de 4% a.a.  
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Cita as Normas Técnicas Brasileiras pertinentes. 
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Apresenta um déficit de reservação de nos distritos de 168 m3 e uma sobra de reservação no centro de 

reservação central de 116 m3. 

 

Para redes: 
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Apresenta os parâmetros: V = Volume de reservação, Q = Vazão consumida; Q’= Vazão média do dia; t2 = 

instante em que consumo é menor que a vazão fornecida; t1 = instante em que consumo é maior que a vazão 

fornecida. Q = Vazão (l/s): K1 = Coeficiente do dia de maior consumo; K2 = Coeficiente da hora de maior 

consumo; P = População final para a área a ser abastecida (hab); Q = consumo per capita final de água 

(l/hab.dia). Fórmulas para dimensionamento de EEA. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta os parâmetros: V = Volume de reservação, Q = Vazão consumida; Q’= Vazão média do 

dia; t2 = instante em que consumo é menor que a vazão fornecida; t1 = instante em que consumo é maior que 

a vazão fornecida. Q = Vazão (l/s): K1 = Coeficiente do dia de maior consumo; K2 = Coeficiente da hora de 

maior consumo; P = População final para a área a ser abastecida (hab); Q = consumo per capita final de água 

(l/hab.dia). Para redes apresenta uma simulação utilizando o cadastro; Cota, Carga e pressão.  

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Com a mesma base utilizada para elaborar o quadro de vazões dos itens 3.b.2 e 3.c.2 foram calculados 

os volumes de reservação, conforme o quadro abaixo, e ainda Apresenta uma Alternativa Referencial 

Proposta, os reservatórios dos Bairros continuarão a operar como “pulmões” de água bruta, fornecendo estes 

fluxos para o reservatório Jardim Alvorada. E, para compensar as parcelas não atendidas, pelas magnitudes 

dos volumes exigidos pelo Edital e recomendados por norma e estudos diversos, o déficit de água bruta será 

compensado pelo superávit de água tratada, estimado na base de um terço do volume máximo diário, conforme 

o quadro adiante.  
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Para o sistema de adução e redes de distribuição os critérios de dimensionamento terão como base o Termo 

de Referência do Edital e as normas da ABNT, contendo os detalhes típicos adotados, podendo ser 

complementados e/ou ajustados, sempre que necessário. 
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Estas definições serão lastreadas nas características impostas às linhas e componentes, sempre em simulações 

hidráulicas que utilizem Cadastros confiáveis e Medições Setoriais de Vazão e Pressão, esta proposta admite 

que os dimensionamentos para redes, atual, seria precário, pois a proposta de alterações da setorização exigirão 

mudanças e para definir a necessidade de ampliações de rede, ligações e hidrômetros, os critérios serão os 

seguintes; Expansão de rede: 5,00 m de rede por ligação; Número de ligações (expansão): quadro da página 

19 do Termo de Referência; Expansão de hidrômetros: igual ao número de ligações prediais; Troca de 

hidrômetros: 50% do número de ligações.  
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Avaliação: SATISFATÓRIO  
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1.d.3 Descrição da localização das unidades; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: As unidades a serem implantadas para atenderem o Sistema de Reservação e Distribuição de Água 

Tratada estarão localizadas por toda a área urbana do Município de Potim, as redes tem seus locais admitidos 

como as do cadastro atual. As redes, ligações, e parque de hidrômetros serão implantados na base existentes, 

com a retirada das partes de diagnóstico do edital, a simples menção dessa base é suficiente para o atendimento 

do solicitado. 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Apresenta o cadastro atual (diagnóstico) e os locais dos reservatórios. 

 

 

 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: O novo centro de reservação estará localizado: 
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A substituição ocorrerá na rede de distribuição já existente, e cita as 6.332 economias ativas e 6.275 ligações 

ativas, sendo 5.750 na região central, 358 no bairro Vista Alegre e 167 no bairro Miguel Vieira. O índice de 

hidrometração é, respectivamente, de 89%, 65% e 65% para cada região, serão instalados novos hidrômetros 

nas ligações existentes. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta a localização dos Reservatórios: 



 

72 

 

 

Apresenta como informações complementares a simulação de uma proposta de setorização, quanto as redes a 

proponente cita que serão no perímetro urbano, pois todas as adutoras, redes de distribuição serão objeto de 

um estudo mais aprofundado, com dados atuais não é possível partir para definição. As redes, ligações, e 

parque de hidrômetros será implantado na base existentes, com a retirada das partes de diagnóstico do edital, 

a simples menção dessa base é suficiente para o atendimento do solicitado. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta essa declaração: 

 

Apesar da síntese e de uma apresentação rasa, a proponente fornece a localização dos reservatórios, que remete 

a busca dentro da proposta técnica, as redes, ligações, e parque de hidrômetros será implantado na base 

existentes, com a retirada das partes de diagnóstico do edital, a simples menção dessa base é suficiente para o 

atendimento. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 



 

73 

Análise: Apresenta a localização dos reservatórios e para as redes, ligações, e parque de hidrômetros será 

implantado na base atuais, conforme o diagnóstico do edital 

 

    

     

Avaliação: SATISFATÓRIO 
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1.d.4 Descrição física das unidades. 

Comentários Iniciais: A proponente deverá apresentar a descrição físicas das unidades a serem implantadas 

ou que deverão ser utilizadas no que tange a reservação. Quanto as redes, ligações e hidrômetros que são 

elementos pertencentes às estruturas existentes, e as informações disponíveis nos anexos do edital encontram-

se em situação fragilizadas pela inexistência de cadastro efetivo e confiável, isto compromete as decisões 

técnicas.  Há necessidade de estudos mais aprofundados como setorização, redução de índice de perdas, 

implantação da nova matriz hídrica, monitoramento de pressão e vazão e finalizando com uma modelagem 

do sistema, o que impede definições por hora, portanto as análises não motivarão prejuízo ás propostas 

técnicas aqui apreciadas. A proponente indicará suas opções propostas para rede, medidores, ligações e 

cavaletes. 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Descreve assim: Os novos Reservatórios R-02 e R-04 será do tipo elevado, construído em estrutura 

metálica e apresentará as seguintes características: Estrutura em chapa de aço SAC 300; Escada interna tipo 

marinheiro (com proteção), a escada deveria ir até no fundo, fabricada com tubo de 1”, com guarda-corpo de 

proteção, fabricação e pintura, mesmo material e especificação do costa

guarda-corpo, patamares em chapa xadrez, fabricadas em aço ASTM A36, com tubo 1”, com no máximo 17 

cm de altura entre os dois degraus, com 01 patamar de descanso; Teto autoportante com guarda corpo altura 

de 1,20 m com espaçamento mínimo de 20 cm entre barras, utilizar no teto chapa antiderrapante; Um bocal 

de visita no teto com 0,80 x 1,50 m com tampa de correr sobre trilhos (trilhos em aço inox e roldana em nylon 

ou polipropileno diâmetro 4”, com porta cadeado e cadeado de 40 mm; Ventilações no teto através de suspiro, 

diâmetro de 6”, vedado com tela em aço inox malha fina, para proteção contra insetos; Sistema de aterramento 

completo; Entrada e Saídas com sistema de flanges ou luvas roscáveis, em aço carbono; Indicador de nível 

com escala volumétrica, tipo régua externa com cabo guia, com sistema de indicação inversos, cabos, sistema 

inverso, cabos, sistema de transmissão, esticadores, ancoras presilhas dos cabos; eixo em aço inox 304; 

indicador contra peso em aço-carbono; roldana em polipropileno; suporte da régua em aço-carbono zincado; 

régua em alumínio com fundo; Medidor de volume, tipo sonar, e informação via telemetria do reservatório ao 

CCO; Tratamento interno e externo: jato abrasivo no grau AS 2.1/2 conforme norma Sueca SIS 0559;  Pintura 

de fundo interna: Primer Epóxi poliamida bicomponente de alta espessura, em uma demão de 120 micras na 

cor cinza; Pintura de acabamento interna: Esmalte Epóxi bicomponente de alta espessura, em duas demãos de 

bicomponente de alta espessura, em uma demão de 120 micras na cor cinza; Pintura de acabamento externa: 

Esmalte poliuretano de alto espessura, em uma demão de 50 micras na cor branca.  
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Os ramais de ligação de água constituem o sistema de tubulações, conexões, equipamentos hidráulicos, 

composto de caixa de proteção, cavalete e hidrômetro, instalado pela Concessionária e interligando o ramal 

predial de água ao alimentador predial.  Os hidrômetros utilizados em ligações prediais da Concessionária 

serão do tipo multijato, de transmissão magnética; com diâmetro nominal de DN=1/2”; classe metrológica 

“B”; vazão nominal máxima de 3 m³/h; vazão de transição de 120 l/h; vazão mínima de 30 l/h; e volume 

mensal medido de 0 a 150 m³/mês; devendo atender ás seguintes normas: Portaria n° 29, de 7/2/94, do 

INMETRO; NBR 8009 – Hidrômetro taquimétrico para água fria até 15,0m³/h de vazão nominal, 

Terminologia – ABNT, 1997; NBR NM 212 – Medidores velocimétricos de água fria até 15,0m³/h de vazão 

nominal, 1999; e NBR 8194 – Hidrômetro taquimétrico para água fria até 15,0m³/h de vazão nominal, 

Padronização – ABNT, 1997. O cavalete padrão da Concessionária será composto dos seguintes dispositivos 

e com suas respectivas especificações: Registro de entrada em PVC, tipo esfera 90°; com tubete incorporado 

ao corpo do registro; com porca livre e rosca com diâmetro nominal DN=3/4”-BSPT; com acionamento rápido 

de ¼ de giro por borboleta; e rosca com diâmetro nominal DN=1/2”-BSPT; fabricado conforme NBR 11.306; 

istro; com porca livre e 

rosca com diâmetro nominal DN=3/4”-BSPT; com acionamento rápido de ¼ de giro por borboleta; e rosca 

com diâmetro nominal DN=1/2”-BSPT; fabricado conforme NBR 11.306. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Será considerado que todos os reservatórios do município de Potim serão convertidos em 

reservatórios de distribuição e não de sobra. Os reservatórios a serem implantados são apresentados a seguir.   
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Não descreve as redes, porém apresenta um trabalho dissertando sobre toda a implantação e manutenção de 

redes, haja vista ser pré-requisito a setorização, redução de índice de perdas, monitoramento de pressão e 

modelagem do sistema, esse tema não foi considerado para prejuízo do quesito. Descreve o cavalete e ligação 

predial. Cita as metas de atendimento e o diâmetro das redes existentes. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Destaca o novo reservatório do bairro Miguel Vieira terá a capacidade de 165 m³ de reservação e o 

novo reservatório do bairro Vista Alegre terá a capacidade de 90 m³ de reservação. Ambos serão do tipo 

metálicos apoiados. Na rede geral de distribuição há dois materiais - PVC e manilha de barro - e diâmetros de 

50 e 100mm. As tubulações serão trocadas para PVC visto que essas são consideradas satisfatórias, pois o 

material é flexível, leve e menos oneroso. A troca de hidrômetros deverá atingir os 100% de hidrometração 

serão instalados 838 novos hidrômetros faltantes no município, que deverão ser trocados a uma taxa de 8% 

a.a. As novas ligações serão provenientes do crescimento populacional, devendo-se substituir as ligações a 

uma taxa de 4% a.a. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta a descrição dos reservatórios: 

 

 

Declara com entendimento adequado que: 
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Apresenta a relação de metas de atendimento para substituição e implantação de redes e troca do parque de 

hidrômetros. Não descreve as redes, porém apresenta um trabalho dissertando sobre toda a implantação e 

manutenção de redes, haja vista ser pré-requisito a setorização, redução de índice de perdas, monitoramento 

de pressão e modelagem do sistema, esse tema não foi considerado para prejuízo do quesito 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta a descrição rasa: 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Quanto a Reservação Sede (Região Central): Reservatório apoiado metálico de 700 m³; Reservatório 

elevado metálico de 200 m³. Para o Bairro de Vista Alegre; Reservatório elevado metálico de 150 m³ e para 

Bairro de Miguel Vieira Reservatório elevado metálico de 70 m³. Distribuição (diâmetros de 50 mm a 100 

mm). Expansão e adequação da rede de distribuição: 16.070 m; Expansão e adequação das ligações prediais: 

3.214 unidades; Substituição de redes de distribuição: 10.513 m; Substituição de ligações prediais: 2.312 

unidades; Instalação de hidrômetros: 3.757 unidades; Substituição de hidrômetros: 33.876 unidades. O 

principal reservatório de Potim possui um volume de 2.000 m3 e está localizado na Sede do município, nos 

distritos existem dois reservatórios, um no Bairro de Miguel Vieira na Rua Santo Antônio, e outro no Bairro 

Vista Alegre, que são do tipo elevado, com volumes respectivos de 15 e 12 m3.  Os reservatórios são 

construídos em aço, no formato tubular, sendo o principal apoiado e os dois complementares elevados. As 

estruturas apresentam sinais de degradação e corrosão e necessitam de reparos, limpeza e ações de adequação 

técnica. Segundo informações disponibilizadas, a rede existente possui 41,91 km de extensão, distribuídas no 

SSA com 33,59 km na área central do município, 4,02 km no Bairro Vista Alegre e 4,30 km no Bairro Miguel 
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Vieira. As redes são compostas por dutos de PVC com diâmetros que variam entre 2 e 4 polegadas. Os 

reservatórios elevados dos Bairros não têm capacidade adequada para atender às demandas atuais. O 

reservatório apoiado da Sede, possui problemas operacionais relacionados à qualidade da água bruta, o que 

faz com que sejam acumulados componentes químicos inadequados, entre os quais, alguns com base em 

nitrogênio. Não está adequado hidraulicamente para o atendimento da rede de distribuição. Não há registros 

de medições de nível nestes três reservatórios, nem de vazões afluentes e efluentes associadas.  As atividades 

de manutenção existente que envolvem redes, ligações prediais e hidrômetros não são executadas 

adequadamente, devendo ser providenciado os devidos estoques de peças de reposição. As ações de 

readequação dos procedimentos, para a fase de transição são urgentes e serão implementadas. Quanto aos 

hidrômetros, o estado de conservação é precário, como pode ser visualizado no cadastro de alguns 

hidrômetros, elaborados pela proponente. Não descreve as redes, porém apresenta um trabalho dissertando 

sobre a implantação e manutenção de redes, haja vista ser pré-requisito a setorização, redução de índice de 

perdas, monitoramento de pressão e modelagem do sistema, esse tema não foi considerado para prejuízo do 

quesito. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

Tópico 1e. Cronograma Físico das Obras Propostas para o Sistema de Abastecimento de Água: peso = 

0,50.  

Quesitos 

1.e. 1 Relação de todas as soluções e obras propostas para o sistema de abastecimento de água com a 

previsão do início da sua implantação, término das obras e início da operação; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Apresenta a Relação de todas as soluções e obras propostas para o sistema de abastecimento de água 

com a previsão do início da sua implantação, término das obras e início da operação; 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise:  Apresenta a Relação de todas as soluções e obras propostas para o sistema de abastecimento de água 

com a previsão da sua implantação, término das obras e sem a previsão início da operação; 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Apresenta a Relação de todas as soluções e obras propostas para o sistema de abastecimento de água 

com a previsão do início da sua implantação, término das obras e sem a previsão do início da operação; 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta a Relação de todas as soluções e obras propostas para o sistema de abastecimento de água 

com a previsão do início da sua implantação, término das obras e início da operação; 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta a Relação de todas as soluções e obras propostas para o sistema de abastecimento de água 

com a previsão do início da implantação, término das obras e início da operação; 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise:  Apresenta a Relação de todas as soluções e obras propostas para o sistema de abastecimento de água 

com a previsão do início da implantação, término das obras e início da operação; 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

1.e.2 Apresentação dos predecessores de cada uma das atividades propostas com indicação do caminho 

crítico de implantação do programa. 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Apresenta dos Predecessores de cada uma das Atividades Propostas com Indicação do Caminho 

Crítico de Implantação do Programa.   

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Apresenta dos Predecessores de cada uma das Atividades Propostas com Indicação do Caminho 

Crítico de Implantação do Programa. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Apresenta dos Predecessores de cada uma das Atividades Propostas com Indicação do Caminho 

Crítico de Implantação do Programa   

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta dos Predecessores de cada uma das Atividades Propostas com Indicação do Caminho 

Crítico de Implantação do Programa   

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta dos Predecessores de cada uma das Atividades Propostas com Indicação do Caminho 

Crítico de Implantação do Programa   

Avaliação: SATISFATÓRIO 
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 Empresa TERRACOM. 

Análise: Apresenta dos Predecessores de cada uma das Atividades Propostas com Indicação do Caminho 

Crítico de Implantação do Programa   

Avaliação: SATISFATÓRIO 

PARTE 2  

PROPOSIÇÕES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

Pontuação máxima: 30 (trinta) pontos. 

Tópico 2a. Bacias de Contribuição e Esgotamento: peso = 0,50  

Quesitos 

2.a.1 Identificação, delimitação e descrição das bacias de esgotamento propostas; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Apresenta a configuração das 12 sub-bacias. 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Identifica o SES contendo 5 sub-bacias, traz a delimitação e descrição. 

 

Sendo assim a proposição geral do sistema de esgotamento foca na melhoria do sistema sob o aspecto 

de afastamento e transposição de sub-bacias de modo ao efluente chegar até a ETE localizada no 

centro do município. Propõe cinco sub-bacias de esgotamento. 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Apresenta uma planta com as “manchas” correspondente às 3 bacias existentes. Não 

apresenta delimitação e descrição contendo a área de cada bacia. 

 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta uma divisão em 12 bacias, as Sub-bacias do SES Existente: 
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Apresenta a delimitação das 12 Bacias adotadas, com figuras individuais. 

Também apresenta as quantificações e parâmetros de cada sub bacia. 

 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Adota a concepção do projeto Básico datado de 2017. Apresenta a identificação das bacias 

de contribuição como a mesma do projeto executivo, assim como a delimitação e descrição das bacias. 
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86 

 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: identifica as bacias de contribuição para a Sede e os Bairros Miguel Vieira e Vista Alegre. 

Apresenta um mapa contendo a localização e delimitação. Assim descritas: Bacia da Sede: composta 

por 2 (duas) sub-bacias, com uma área total de 190,6 ha, aproximadamente, que englobam os 

seguintes Bairros: Sub-bacia SBC D Sede: Chácara Tropical, Centro, Frei Galvão, Jardim Alvorada, 

Jardim Cidade Nova, Jardim Nogueira, Morada Marques, Pousada dos Pássaros e Vila São Pedro 

(165 ha); Sub-bacia SBC E Sede: Barranco Alto, CDHU e Vila Olívia (25,6 ha). Bacia do Bairro 

Miguel Vieira, composta por 1 (uma) sub-bacia, com uma área total de 12,20 ha, que engloba o 

seguinte Bairro: Sub-bacia SBC E Miguel Vieira: Miguel Vieira (12,20 ha). Bacia do Bairro Vista 

Alegre, composta por 1 (uma) sub-bacia, com uma área total de 24,3 ha, aproximadamente, que 

engloba o seguinte Bairro: Sub-bacia SBC D Vista Alegre: Vista Alegre (24,3 ha).  
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Passa também a descrever a Bacia Hidrográfica que abriga as bacias de contribuição, e será objeto de 

análises para a receber a contribuição e destinação dos efluentes tratados. E a delimitação da Bacia 

Hidrográfica: 

 

E apresenta a delimitação da Bacia Hidrográfica: 

 

 Delimita ainda as sub-bacias: Bacia da Sede:  Sub-bacia SBC D Sede ao: Norte: Sub-bacia S BC E 

Sede; Sul: área sem ocupação e o Rio Paraíba do Sul; Leste: SBC E Sede e a cidade de Aparecida; 

Oeste: áreas sem ocupação. Sub-bacia S BC E Sede ao Norte: áreas sem ocupação e o município de 

Guaratinguetá; Sul: Rio Paraíba do Sul; Leste: município de Aparecida; Oeste: Sub-bacia SBC D 

Sede. Bacia do Bairro Miguel Vieira contendo Sub-bacia S BC E Miguel Vieira ao: Norte: município 

de Guaratinguetá; Sul: áreas sem ocupação; Leste: SBC D Vista Alegre; Oeste: áreas sem ocupação 

e o município de Guaratinguetá. Bacia do Bairro Vista Alegre contendo Sub-bacia S BC D Vista 

Alegre ao: Norte: município de Guaratinguetá; Sul: áreas sem ocupação e a SBC D Sede; Leste: áreas 

sem ocupação e a SBC E Sede; Oeste: áreas sem ocupação e a SBC E Miguel Vieira. 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 
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2.a.2 Definição de parâmetros, outorgas e licenças, normas técnicas e legislação, referentes à 

Bacia Hidrográfica e Recursos Hídricos; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Deverá ser objeto de licenciamento junto a órgãos competentes da administração federal e 

estadual, responsáveis pela gestão de recursos hídricos e gestão ambiental, sendo:  Outorgas junto ao 

DAEE-Departamento de Águas e Energia Elétrica nos casos de travessias de redes coletoras sobre 

córregos, como é o caso das que cruzam ou cruzarão o Ribeirão Potim; Outorga de lançamento de 

efluentes tratados no Rio Paraíba do Sul junto à ANA-Agência Nacional das Águas; e Licenças 

ambientais junto à CETESB-Companhia Ambiental do Estado de São Paulo referentes à estação de 

tratamento de esgotos e estações elevatórias de esgotos. Menciona que anterior à lei da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, o Decreto Estadual n° 8.468, de 8 de setembro de 1976 definiu para 

o Estado de São Paulo, classes de uso de cursos d’água interiores. O Decreto 10.755 de 22 de 

novembro de 1977 apresentou no contexto do decreto 8468 o enquadramento dos corpos d’água no 

Estado de São Paulo. Os Decretos Estaduais nos 24.839/86 e 39.173/94 e as Deliberações do Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos estabeleceram reenquadramento de alguns destes corpos d’água. Daí 

vem o enquadramento mencionado. De acordo com a Resolução CONAMA nº357/2009, que dispõe 

sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, a descarga dos efluentes tratados não 

poderá degradar a qualidade do rio. Elenca os parâmetros das Condições de qualidade de água, 

Padrões de qualidade de água, e cita ainda Resolução nº 430, de 13 de maio de 2011, que dispõe sobre 

as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, que 

entre outros determina, em seu artigo 21. Definiu parâmetros, outorgas, licenças, normas técnicas e 

legislação, referentes a bacia hidrográfica e Recursos Hídricos 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Apresenta as Resoluções do CONAMA: 

 

Cita que o município de Potim recentemente teve sua outorga de número 534 de 2 de abril de 2019 

referente ao lançamento de esgotos liberada através do documento 02500.020144/2019-95. A seguir 

estão apresentados alguns dos principais dados do referido processo. Código da interferência: 37628. 
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Tipo de Interferência: Lançamento Dominialidade: Federal. Nome do corpo hídrico: Rio Paraíba do 

Sul. Tipo de corpo hídrico: Rio ou Curso d’água. Coordenadas geográficas: S 22° 50’ 28.0’’, W 45° 

14’ 54.0’’ Finalidade: Esgotamento Sanitário O prazo vigente da outorga é de 6 (seis) anos. Não 

aborda as questões de licenciamento frente a CETESB e legislação pertinente. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Para as proposições a serem posteriormente apresentadas foram utilizados como parâmetros 

o crescimento populacional de Potim, a demanda de utilização de água e de produção de esgoto, o 

horizonte de projeto de 35 anos, a extensão atual de rede da cidade, número de ligações e projeção de 

incremento além das condições apontadas pelo PMSB. São parâmetros: Índice de cobertura da rede: 

100%; Projeção populacional estimada pela média entre os métodos “aritmético” e “ai+bi”; Consumo 

per capita: 180 L/hab/dia; Habitante/ligação: 2,18.  Para o dimensionamento dos componentes do 

Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário são utilizadas as seguintes 

normas técnicas: NBR 12.209 Projeto de-Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários; NBR 9.649 

Projeto de Redes de Esgoto. São elencadas as legislações referentes à bacia hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul e aos corpos hídricos no geral: Plano de Bacias da UGRHI 02: faz diagnóstico e elenca 

proposições para a UGRHI 02; Resolução CONAMA n°430/11: dispõe sobre as condições e padrões 

de lançamento de efluentes em corpos hídricos; Resolução CONAMA nº 237/1997: dispõe sobre o 

licenciamento ambiental • Resolução CONAMA n°357/2005: dispõe sobre a balneabilidade; Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Potim/SP; Lei nº 24.643 de 1934: Decreta o Código das Águas 

Brasileiras; Lei nº 6.938 de 1981: Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências; Lei nº 11.445 de 2007: Estabelece 

as diretrizes nacionais para o Saneamento Básico; Lei Estadual nº 9.509/1997, que estabelece a 

Política Estadual de Meio Ambiente. Será necessário requisitar as licenças, prévia (LP) e de instalação 

(LI) junto à CETESB, assim como a outorga de lançamento junto ao DAEE.  A outorga é um 

instrumento necessário para o gerenciamento dos recursos hídricos, que permite o controle 

quantitativo e qualitativo dos usos da água. A regularização da outorga de lançamento deve ser 

realizada junto ao Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE. No Estado de São Paulo, o 

licenciamento ambiental é amparado pela Lei Estadual nº 9.509/1997, que estabelece a Política 

Estadual de Meio Ambiente, tendo sido regulamentado pelo Decreto Estadual nº 47.400/2002 (e/ou 

suas alterações). De acordo com a Resolução CONAMA nº 237/1997 e o Decreto estadual nº 

47.400/2002, o poder público está autorizado a expedir três modalidades de licença: Licença Prévia 

(LP); Licença de Instalação (LI); e Licença de Operação (LO). De acordo com a Resolução nº 

237/1997, que define sobre o licenciamento ambiental no país, as licenças:  prévia (LP), de instalação 

(LI) e operação (LO) são definidas pelo Art. 8º. Definiu outorgas, licenças, normas técnicas e 

legislação, referentes a bacia hidrográfica e Recursos Hídricos. Não definiu os parâmetros para os 

recursos hídricos, ou seja, O Rio Paraíba do Sul que receberá os efluentes. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 
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 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Traz os parâmetros Físicos e químicos referentes a qualidade de água, baseados no Manual 

de Controle de Tratamento da FUNASA, reproduzindo cada parâmetro. Traz a Classificação do Corpo 

d´água para lançamento de efluentes conforme a resolução do Conama 357/2005. 

 

A regularização da outorga de lançamento deve ser realizada junto ao Departamento de Águas e 

Energia Elétrica – DAEE. No Estado de São Paulo a partir da publicação do Decreto Estadual nº 

41.258/96, que regulamenta a outorga de direito de uso dos recursos hídricos, e da Portaria DAEE nº 

717/96 do DAEE. Outorga de lançamento de efluentes tratados no Rio Paraíba do Sul junto à ANA-

Agência Nacional das Águas. 
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Estabelece as diretrizes nacionais para o Saneamento Básico; Lei Estadual nº 9.509/1997, que 

estabelece a Política Estadual de Meio Ambiente. Será necessário requisitar as licenças, prévia (LP) 

e de instalação (LI) junto à CETESB. Definiu parâmetros, outorgas, licenças, normas técnicas e 

legislação, referentes a bacia hidrográfica e Recursos Hídricos 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: A outorga é um instrumento necessário para o gerenciamento dos recursos hídricos, que 

permite o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água. A regularização da outorga de 

lançamento deve ser realizada junto ao Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE. No 

Estado de São Paulo, o licenciamento ambiental é amparado pela Lei Estadual nº 9.509/1997, que 

estabelece a Política Estadual de Meio Ambiente, tendo sido regulamentado pelo Decreto Estadual nº 

47.400/2002 (e/ou suas alterações). De acordo com a Resolução CONAMA nº 237/1997 e o Decreto 

estadual nº 47.400/2002, o poder público está autorizado a expedir três modalidades de licença: 

Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI); e Licença de Operação (LO). De acordo com a 

Resolução nº 237/1997, que define sobre o licenciamento ambiental no país, as licenças:  prévia (LP), 

de instalação (LI) e operação (LO). Não traz os parâmetros e indicadores de qualidade de água. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Quanto aos Parâmetros a serem definidos. A Cetesb tem um posto de monitoramento no Rio 

Paraíba defronte à Município de Potim e elabora um programa de monitoramento como exemplo: 

Oxigênio Dissolvido e fósforo Total. Descreve os parâmetros físicos, químicos e microbiógicos. 

 

Traz o procedimento para o Licenciamento ambiental: "Solicitação de" (SD) Impressa, Publicações 

relativas à solicitação de Licença, no Diário Oficial do Estado e em um periódico local, em 

atendimento às Resoluções CONAMA nº 6/1986 e 281/2001. Certidão de uso e ocupação do solo 

emitida pela Prefeitura Municipal, nos termos do disposto na Resolução SMA nº 22/2009, 

especificando as diretrizes de uso e ocupação do solo e informando que a obra está em conformidade 
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com o Plano Diretor e/ou demais legislações municipais. Manifestação do órgão ambiental municipal, 

nos termos do disposto na Resolução SMA nº 22/2009, artigo 5º, e na Resolução CONAMA 237/97, 

artigo 5º, emitida, no máximo, até 180 dias antes da data do pedido de licença. Na impossibilidade de 

emissão dessa manifestação, a Prefeitura Municipal deverá emitir documento declarando tal 

impossibilidade, nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 5º da Resolução SMA nº 22/2009. 

Estudo de Viabilidade de Atividade para empreendimentos localizados nas áreas potencialmente 

críticas para a utilização das águas subterrâneas, conforme mapa publicado pela Resolução SMA 14 

de 06/03/2010, que captam água subterrânea em vazões superiores a 50 m3/h ou que disponham 

efluentes líquidos, resíduos e substâncias no solo. Manifestação do órgão ou entidade responsável 

pelo sistema público de esgotos, contendo o nome da Estação de Tratamento de Esgotos que atenderá 

o empreendimento a ser licenciado.  Croqui de Localização - Indicando o uso do solo e construções 

existentes nas imediações do empreendimento, num raio mínimo de 100m. Mapa de acesso ao local, 

com referências. Em caso de área rural. Outorga emitida pelo DAEE, se houver captação de águas 

subterrâneas ou superficiais ou lançamento de efluentes líquidos em corpo d´água. Apresentar a 

Outorga de Implantação (captações e lançamentos novos) ou Outorga de Direito de Uso (captações e 

lançamentos existentes). Anuência da empresa concessionária, se o empreendimento pretende se 

instalar próximo a rodovias, ferrovias e aeroportos e/ou lançar suas águas pluviais na faixa de 

domínio. Projeto de implantação e operação da ETE. Disposição física dos equipamentos (layout); 

que pode ser demonstrada em croqui ou em planta baixa da construção, com legenda diferenciada 

para os equipamentos e áreas já licenciadas e os objetos de ampliação. Fluxograma do processo 

produtivo.  Estudo de Análise de Risco para ETE Justificativa da viabilidade técnica de implantação 

e operação do sistema no local proposto, indicar as alternativas técnicas e locacionais estudadas, e 

informar a legislação incidente.  Plantas da edificação. Procedimento de Outorga: no Estado de São 

Paulo cabe ao DAEE o poder outorgante, por intermédio do Decreto 41.258, de 31/10/96, de acordo 

com o artigo 7º das disposições transitórias da Lei 7.663/91. O Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(Conama) aprovou em 15 de março de 2019 a resolução que trata sobre o licenciamento ambiental 

simplificado para as unidades de transporte e de tratamento de esgoto sanitário, separada ou 

conjuntamente, de pequeno e médio porte. A Agência Nacional de Águas (ANA) é a responsável por 

emitir outorgas para rios, reservatórios, lagos e lagoas sob o domínio da União, que são aqueles corpos 

de água que passam por mais de um estado brasileiro ou por território estrangeiro e Caso tais 

interferências ocorram em corpos hídricos (subterrâneos e superficiais) de domínio estadual dos 

demais Estados da federação, o usuário deve solicitar sua outorga diretamente ao órgão gestor de 

recursos hídricos do seu respectivo Estado, sendo desnecessário o registro no sistema REGLA. 

Aborda o Sistema Integrado de Gerenciamento - SIRGH o Estado que assegura meios financeiros e 

institucionais para atendimento do disposto nos Artigos 205 a 213 da Constituição Estadual. O Estado 

promoverá ações integradas nas bacias hidrográficas tendo em vista o tratamento de afluentes e 

esgotos urbanos, industriais e outros, antes do lançamento nos corpos d’água, com os meios 

financeiros e institucionais previstos nesta Lei e em seu regulamento. Os planos de bacias 

hidrográficas contemplam os seguintes elementos: Diretrizes gerais, a nível regional, capazes de 

orientar os planos diretores municipais, notadamente nos setores saneamento, segundo as 
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necessidades de recuperação, proteção e conservação dos recursos hídricos das bacias; Metas para se 

atingir índices progressivos de recuperação, proteção e conservação dos recursos hídricos da bacia. 

Definiu parâmetros, outorgas, licenças, normas técnicas e legislação, referentes a bacia hidrográfica 

e Recursos Hídricos. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

2.a.3 Definição dos sistemas de esgotamento sanitário propostos. 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Propôs a ampliação do sistema existente os seguintes componentes: EEE-1 e respectiva linha 

de recalque, diâmetro igual a 100 mm e extensão de 284,200 m localizada na SB-12; Rede Coletora 

com diâmetro de 150 mm e extensão igual a 1.421,00 m para condução dos esgotos descarregados 

pela linha de recalque 01 até a Rede Coletora da sub-bacia SB-11; Interceptor “Trecho A” com 

extensão de 1.562,00 m e trechos com diâmetros iguais a 200 e 250 mm para condução dos esgotos 

da SB-11 e captação daqueles coletados pelas redes das sub-bacias SB-09 e SB-10 e SB-08 até a Rede 

Coletora da sub-bacia SB-04; Interceptor “Trecho C” com extensão de 469,00 m e trechos com 

diâmetros iguais a 200 e 250 mm para captação dos esgotos das redes das sub-bacias SB-01, SB-02, 

SB-03 e SB-04 e condução até a Estação Elevatória EEE-Final; Estação Elevatória EEE-Final e 

respectiva linha de recalque com diâmetro igual a 250 mm e extensão de 707,50 m para condução dos 

esgotos até a entrada da estação de tratamento; Interceptor “Trecho B” com extensão de 455,00 m e 

diâmetro igual a 150 mm para captação dos esgotos das redes das sub-bacias SB-05, SB-06 e SB-07 

e condução um PV da rede existente, que conduzirá até a estação elevatória EEE-Final; Não descreveu 

a Estação de Tratamento de Esgoto, constou em planta uma ETE, o quesito solicitou apenas a 

definição. 

 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: apresenta as estratégias de reversão dos esgotos: Atualmente no município de Potim o esgoto 

gerado na zona urbana da sub-bacia 03 é encaminhado diretamente para a Estação de Tratamento de 

Esgoto de Miguel Vieira, por gravidade o efluente é lançado sem tratamento no Ribeirão dos Buenos. 



 

95 

A estratégia de reversão adotada para o bairro para que seja feito algo em relação a este caso foi a 

alternativa de desativação da ETE Miguel Vieira e no local onde a mesma está situada, implantar uma 

Estação Elevatória de Esgoto denominada de EEE MV.  Desta forma esta elevatória fará a 

transposição de todo o esgoto da sub-bacia 03 para a sub-bacia 02.  Com essas novas estratégias e 

implantações a filosofia do sistema será alterada. Começando inicialmente na transposição da sub-

bacia 03 localizada no Miguel Vieira para a sub-bacia 02 vias Estação Elevatória de Esgoto (EEE 

MV). A sub-bacia 02 encontra-se o bairro do Vista Alegre, onde o esgoto é afastado pelo sistema de 

afastamento do município de Potim até a região central ainda localizada na sub-bacia 02, juntamente 

do esgoto que será transposto pela linha de recalque da EEE MV. Posteriormente esse esgoto que é a 

somatória do Vista Alegre, Miguel Vieira e região central é encaminhado por gravidade para o sifão 

invertido. Este sifão invertido será implantado pelo Consórcio Potim Ambiental, com localização 

próxima de onde existe hoje a EEEB atual. Outro ponto que altera a filosofia do sistema é a realocação 

da EEEB Final. Ela será realocada para a área da ETE Centro. A atual estratégia de drenagem do 

município de Potim faz com que a sub-bacia 01 encaminhe para a sub-bacia 02 e posteriormente volte 

para a sub-bacia 01, ocorrendo uma transposição desnecessária quando se fala de otimização do 

sistema. O Consórcio irá alterar esse sentido, fazendo com que o bairro Vila Olivia localizado na sub-

bacia 01, não drene o esgoto para a sub-bacia 02, e sim faça a drenagem direta na sub-bacia 01 onde 

será a nova EEEB próxima a ETE Centro. 

 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: A proponente definiu que reativará as bacias de esgotamento da ETE Central, assim como o 

sistema que abrange a ETE Miguel Vieira. Além disso realizará: Implantação de Sistema Preliminar 

na ETE Central (calha Parshall, desarenador, gradeamento, reforma da unidade de apoio e leito de 

secagem); Reforma de ETE Miguel Vieira (implantação de filtro biológico). Reforma da ETE Central 

(implantação de nova lagoa anaeróbia e aumento da lagoa facultativa existente); 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 
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Análise: Apresenta duas alternativas e adota a alternativa de número 2: 

 

 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Define o SES, em três setor, como demonstra a seguir: 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: O Sistema de coleta e transporte embasado na proposta do projeto existente aprovado pelo 

DAEE. O escoamento destas áreas, se faz através de Estações Elevatórias de Esgoto, EEEs, 

diretamente associadas aos Interceptores “A” “B” e “C” junto ao Córrego Potim e trechos 

antropizados. As estações elevatórias de esgoto EEE 01 e EEE Final serão utilizadas para a elevação 

do nível piezométrica. A Estação Elevatória de Esgoto 01, no Bairro Miguel Vieira, transportará 

através de sua linha de recalque, os efluentes diretamente ao Interceptor “A”. Este seguirá por cerca 

de 3 km com a tubulação passando pelo Bairro Vista Alegre, coletando mais efluentes do Bairro, 

seguindo pela margem direita do Córrego Potim, até a sua interligação com o Interceptor “B”. O 

Interceptor “B” captará os efluentes vindos dos Bairros Miguel Vieira e Vista Alegre, juntamente com 

parte dos efluentes da rede de esgoto da Sede, e este transportará todos os efluentes por cerca de 2 km 

até a EEE Final. O Interceptor “C” captará os efluentes da Sede, por tubulação, com cerca de 1,5 km 

até chegar à EEE Final. Devido à falta de cadastramento da rede existente e do conhecimento da 

topografia local, possuindo apenas o conhecimento das cotas precárias, um melhor estudo do sistema, 

definirá os caminhamentos dos interceptores, assim, entende-se que, por ocasião da execução dos 

serviços de campo, para a elaboração dos Projetos, pequenas alterações poderão ocorrer no traçado 

dos mesmos. Todo efluente recebido na EEE Final, provido da Sede e dos Bairros Miguel Vieira e 

Vista Alegre, será recalcado até a sua entrada na ETE. Destaca a inconveniência de se implantar o 

Interceptor “A” muito próximo à faixa de proteção do Córrego Potim pelo Projeto Existente, essa 

proposta pela manutenção do Processo de Tratamento do Projeto Existente e aprovado pelo DAEE 

deverá ser adaptado para as cargas e vazões definidas no Edital, corrigindo os pontos citados na 

proposta. E se a opção for implantar uma nova concepção deverá tratar de forma o efluente final ser 
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compatível com a classificação do Rio Paraíba do Sul, especialmente para a redução de Nutrientes, 

com Autodepuração compatível com os parâmetros referenciais de qualidade publicados pelo CBH-

PS, mantendo as mesmas correções básicas propostas do Projeto Existente.  

 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

Tópico 2b. Redes Coletoras e Ligações Prediais: peso = 0,50  

Quesitos 

2.b.1 Proposição de soluções para os problemas críticos existentes; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Há ausência de cadastro, lançamentos de águas pluviais na Rede Coletora de Esgoto, 

ocorrência de ligações clandestinas, o bairro Chácara Tropical apresenta recorrência de entupimentos, 

o que é ocasionado devido à baixa declividade da localidade. Tendo em vista o grande número de 

domicílios irregulares, observou-se que um grande volume dos efluentes gerados são destinados para 

valas à céu aberto. Soluções propostas: Atualização do Cadastro da Rede Coletora: ferramenta 

gerencial para o Sistema de Esgotamento Sanitário, será produzido um cadastro técnico 

georreferenciados da Rede Coletora e das Ligações Prediais.  
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A substituição com uma taxa de 2% ao ano da extensão. Expansão da Rede Coletora para Atender o 

Crescimento Vegetativo: Essa ação consiste na construção de novas tubulações para que a Rede 

Coletora de Esgoto continue atendendo 100% da população urbana. Essa ação será realizada ao longo 

de todo o horizonte de projeto, portanto, nos prazos imediato, curto, médio e longo.  Expansão e 

Renovação das Ligações Prediais para Atender o Crescimento Vegetativo: as novas ligações e ramais 

prediais serão construídos para que o atendimento da população urbana seja de 100% ao longo do 

período de projeto. Como a suposição por parte do corpo técnico da prefeitura de que ligações 

clandestinas de água pluvial com lançamento na Rede Coletora de Esgoto, propõe-se a identificação 

das mesmas e sua devida correção. Não abordou os problemas de ausência de plano manutenção 

preventiva e preditiva. Não propôs a Substituição das redes de 100 mm para um diâmetro mais 

adequado. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Apresenta a parte de diagnóstico (não objeto deste quesito), em seguida apresenta a relação 

de problemas críticos: Cadastro desatualizado referente às características do sistema tal como: 

diâmetros e materiais de tubulações, extensões, quantidade de ligações existentes, número de PVs, 

cotas e declividades, não permite checar se os parâmetros indicados pela norma para execução de 

projetos de sistemas de esgotamento sanitário. Falta de padronização para execução de serviços de 

assentamento de tubulações, troca de redes, execução de ligações novas e quaisquer outros que 
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impactem o sistema de maneira direta.  Não conta com infraestrutura que o possibilite estabelecer 

procedimentos padrões para execução dos serviços mencionados nem investir em treinamento e 

capacitação de seu quadro de funcionários. Não há uma equipe de manutenção fixa para esgoto, 

apenas uma equipe volante que atende à todas as ordens de serviço. Não conta com um espaço 

adequado onde possa ser feita a armazenagem de tubos, peças e dispositivos conforme recomendação 

dos fabricantes. Soluções Propostas: desobstrução da rede coletora de esgotos através de caminhões 

do tipo hidrojato atendendo os pontos de maior incidência de obstruções nas redes. Identificação e 

fiscalização de irregularidades fiscalização quanto a ligações feitas nas redes de drenagem ou então à 

lançamentos irregulares in natura e aplicação de punição (?), o poder de polícia é da Vigilância 

Sanitária e quando industrial da CETESB. Executar a atualização cadastral, identificando extensão de 

tubulações, profundidade de PVs, diâmetro e material das tubulações e as declividades de cada trecho, 

neste caso a proposta não vem de encontro com a confecção de um novo cadastro georreferenciados. 

Identificar trechos de tubulações quebradas, inicialmente o foco desta investigação será nos coletores. 

As tubulações que a concessionária identificar como avariada serão substituídas, sendo que a mesma 

priorizará os coletores e interceptores devido ao fato de estes conduzirem maiores vazões e serem 

fundamentais para o bom funcionamento do sistema.  A substituição destas tubulações poderá ser 

feita através do método convencional de abertura de vala. Irá trabalhar no âmbito da educação 

ambiental. Não abordou de ausência de plano de manutenção preventiva e preditiva. Não propôs a 

Substituição das redes de 100 mm para um diâmetro mais adequado. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: o proponente fará o cadastro da rede coletora de esgoto assim como o projeto de setorização, 

implantará novas unidades em caráter imediato, realizará o incremento da rede coletora e respectivas 

ligações, assim como as devidas manutenções na rede, conforme crescimento vegetativo da 

população, ao longo de todo o horizonte de projeto, atendendo 100% da população urbana.  Devido à 

ligação da rede coletora de esgoto à rede de drenagem pluvial, supersaturando a primeira, realizará a 

busca e mitigação deste problema em caráter imediato. O bairro Chácara Tropical sofre com 

entupimentos constantes, o proponente fará avaliação e substituição das redes mal assentadas. Não 

abordou os problemas de ausência de manutenção preventiva e preditiva. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta o diagnóstico das redes e ligações para embasar a criticidade dos problemas. 

Apresenta uma planilha de pontos. 
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Elenca os problemas críticos: 

 

Executar a atualização cadastral, identificando extensão de tubulações, profundidade de PVs, 

diâmetro e material das tubulações e as declividades de cada trecho, a proposta não contempla a 

confecção de um novo cadastro georreferenciados. As tubulações que avariadas serão substituídas, 

sendo o consórcio está previu a substituição de trechos deteriorados ou que se apresentem 

insuficientes, sendo uma taxa de 2% ao ano da extensão total: utilizará o PVC, ponta e bolsa com 

juntas elásticas. 
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Apresenta um rol de planilhas contendo a expansão e substituição de redes. 

 

Apresenta o plano de substituição e implantação de novas ligações. Identificação de ligações 

indevidas, lançamentos de água pluviais na rede. Para as tubulações a proponente previu a substituição 

de trechos deteriorados ou que se apresentem insuficientes, sendo uma taxa de 2% ao ano da extensão 

total: utilizará o PVC. Realizar novas ligações e a substituição de 1% ao ano a partir do 3º ano. 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta um breve diagnóstico do sistema. 

 

Propõe a atualização cadastral. Interligação do Bairro Miguel Vieira com a Sede. Não aborda os 

aspectos operacionais e de manutenção. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Plano Diretor de Drenagem de Potim, o município possui uma cobertura de 97,41% de coleta 

do esgotamento sanitário, já o PMSB indica que o índice de atendimento de coleta é de 100%, de 

acordo com o Anexo II e o PMSB, a cidade possui, há 20 anos 35,29 km de rede coletora de esgotos 

sanitários, com diâmetros que variam entre 150 e 200 mm em PVC, cujo cadastro não foi 

disponibilizado e, como informado em visita técnica, a rede existe em praticamente toda a área urbana 

do município, incluindo os Bairros Vista Alegre e Miguel Vieira. O Termo de Referência indica uma 
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extensão de rede existente igual a 43,6 km no ano de 2019. Apresenta um diagnóstico com relatório 

fotográfico dos problemas existentes, e ainda um cadastro superficial do sistema e dos pontos de 

lançamentos de esgoto “in natura”. O PMSB cita um índice de atendimento de coleta de 100%, 

atendendo a 6.116 economias ativas, através de 6.061 ligações.  Aspectos Operacionais: Não há 

cadastro organizado, fundamentado em plantas e sistemas georreferenciados, cuja memória reside na 

equipe atual. Há a ocorrência de lançamentos de águas pluviais na rede coletora de esgotos. Existem 

ligações clandestinas sem cadastramento oficial. A situação atual tem problemas de fluidez do sistema 

de coleta e na manutenção da integridade física da rede, sem obstruções.  Aspectos de Manutenção: 

Limpeza das tubulações e PVs com caminhões sewer Jets de forma a possibilitar em seguida uma 

avaliação da situação das redes, também a limpeza através de equipamentos apropriados para 

desobstrução, após o diagnóstico das redes e tubulações deve ser feito um planejamento para 

substituição e manutenção. A falta de cadastramento dificulta o planejamento para a elaboração de 

planos das manutenções preventiva e preditiva, ocorrendo apenas a manutenção corretiva. Falta 

levantamento da situação física por filmagem ou similar para constatação de não conformidades. Esta 

proposição visa solucionar os problemas críticos descritos nesta Proposta Técnica, que tem por 

objetivo a substituição das redes antigas e de diâmetros inadequados, que dificultam a operação e 

manutenção do sistema, e a eliminação dos lançamentos de esgoto “in natura”, nos cursos d’água da 

região e diretamente nas valetas das ruas. Implantar o Programa Caça-Esgoto, para a adequação do 

sistema existente. Previsto para todo o período de Concessão, busca a eliminação dos lançamentos da 

rede de drenagem pluvial na rede de esgoto, dissipando as contaminações na Rede Pluvial, e vice-

versa. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

2.b.2 Apresentação dos critérios de dimensionamento; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Para o Dimensionamento dos novos trechos de Rede Coletora a serem implantados e 

substituídos, citou a NBR/ABNT 9649 - Projeto de Redes de Esgoto. Destaca-se aqui a importância 

do item “5.1 - Dimensionamento hidráulico” dessa norma, que apresenta os critérios de 

dimensionamento hidráulico. Não apresentou os critérios. As Redes Coletoras e Emissários deverão 

ser dimensionadas para a população de saturação, para o dia e hora de maior consumo. O diâmetro 

das Redes Coletoras a serem ampliadas para atenderem o crescimento vegetativo deverão ser 

estabelecidos ao longo da Concessão, na medida em que o município crescer baseado na modelagem 

hidráulica que deverá ser dinâmica, isto é, deverá ser calibrada a cada necessidade de ampliação. Os 

modelos matemáticos de simulação hidráulica são ferramentais de apoio ao planejamento, ao projeto 

e à operação de sistemas de redes de esgoto. Esses modelos são constituídos por equações que 

representam o balanço de vazões e de energia em uma rede de água. O modelo hidráulico permite 

otimizar, através de diversos cenários, a melhor qualidade do atendimento à população.  A calibração 

do modelo hidráulico permitirá uma grande confiabilidade nos resultados obtidos minimizando o 

custo de implantação.  Através da modelagem, é possível encontrar os pontos fracos no sistema de 
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coleta e avaliar a adequação das válvulas de vedação. A definição do diâmetro destas redes será pela 

modelagem hidráulica. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Apresenta as normas referentes as redes coletoras e ligações prediais. Apresenta os seguintes 

critérios de dimensionamento: Relação lâmina líquida e diâmetro da tubulação: Y/D=0,75; Tensão 

trativa mínima: 1 Pascal; Recobrimento mínimo adotado para passeio de 1,05 m; Recobrimento 

mínimo considerado para leito carroçável de rua pavimentada de 1,45m; Distância entre PVs = no 

máximo 100 m; A mínima velocidade admissível será 1,5 L/s; Velocidade final deverá ser superior à 

velocidade crítica; Recobrimento mínimo adotado para leito carroçável de rua não pavimentada 

deverá ser de 1,35m;  Recobrimento mínimo adotado para terço 1,20m; O coeficiente de Manning a 

se adotar deverá ser ŋ = 0,013; A máxima velocidade admissível 5,0 m/s; Declividade mínima deverá 

ser de 0,005 m/m; Utilizados poços de visita (PV) = estes serão utilizados em mudanças de direção, 

declividade material e junção de até três coletores, com três entradas e uma saída, e quando ocorrer 

na junção de quatro ou mais coletores, com quatro ou mais entradas e saídas; Para ramais de 

empreendimento deverá ser instalado o poço de visita (PV) ou poço de inspeção (PI) no passeio 

adjacente para interligação à rede coletora de esgoto utilizando os seguintes materiais; Para tubulações 

até 4,00m de profundidade os mesmos deverão ser de plástico; Tubulações acima de 4,00m de 

profundidade, deverão ser de concreto; Quando ocorrer desníveis de mais de 0,50m deverá ser 

instalado o tubo de queda ligando o coletor ao fundo do PV para evitar agitação que acarrete em 

remanso; Para situações onde o desnível seja menor que 0,50m serão utilizados degraus. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Apresentou os Índices de cobertura da rede: 100%; Projeção populacional estimada pela 

média entre os métodos “aritmético” e “ai+bi”; Consumo per capita: 180 L/hab/dia; 

Habitante/ligação: 2,18. O incremento de ligações e redes. Não apresentou os critérios mínimos a 

serem considerados para cálculo de redes. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta as metas de atendimentos exigidas pelo edital. E os critérios: 
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Apresenta o Coeficiente de retorno e vazão de infiltração. Apresenta a projeção de contribuição para 

o SES e para as Bacias. 

 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta os parâmetros e critérios de dimensionamento: 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: População de Projeto com base a projeção da população para o município de Potim, para os 

próximos 35 anos, foi feita a partir de dados populacionais do IBGE (estimativa 2018) e de dados 

disponíveis, a partir dos estudos existentes no Termo de Referência para o período de 2019-2054, 

apresenta a Projeção Populacional para a Sede e os Bairros Miguel Vieira e Vista Alegre, que fazem 

parte do escopo da Concessão. Para o dimensionamento dos sistemas de coleta foram observadas as 

normas da ABNT - NBR 9649 e NBR 9814, referentes ao Projeto e Execução de Redes Coletoras de 

Esgotos Sanitários, respectivamente. A NBR 12266 trata da execução de valas de assentamento. 

Apresenta parâmetros: Declividade, em m/m; Vazão: “Q”, em L/s. Velocidade crítica: 6 x (g x 

RH)^(0,5). Velocidade, em m/s; Aceleração da gravidade: “g”, em m/s2; Raio Hidráulico: “RH”, em 

m.  A lâmina adotada, normalmente, é de 75% do diâmetro da tubulação, sendo de 50%, no caso em 

que a velocidade ultrapasse o Valor Crítico estabelecido.  O diâmetro mínimo, para minimizar 

problemas com entupimentos, é de 150 mm, com Rugosidade de Manning de 0,013 e força trativa 

mínima referenciada a 1,0 Pascal.  A proposta é substituir linhas existentes com diâmetro de 100 mm. 

Coeficiente do dia de maior consumo: k1= 1,20; Coeficiente da hora de maior consumo: k2= 1,50; 

Coeficiente de vazão mínima: k3= 0,50. Vazão de Infiltração: 20% da Vazão Média de Retorno; 

Vazão Mínima: Vazão de Contribuição x k3 + Vazão de Infiltração; Vazão Máxima Diária: Vazão de 

Contribuição x k1 x k2 + Vazão de Infiltração. Expansão da rede coletora: 4,0 m de rede por ligação; 

Número de ligações dados pelo Termo de Referência. Apresenta o cálculo das contribuições de esgoto 

na área de abrangência da Concessão. 

 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

2.b.3 Descrição física das unidades. 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 
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Análise:  A profundidade mínima e o recobrimento de assentamento de uma rede coletora serão de 

1,20 m. Caso se torne necessárias redes com profundidades superiores a 3,50m serão construídas redes 

auxiliares. Para as redes executadas nos passeios públicos a profundidade mínima será de 0,90 m e a 

profundidade máxima 1,80 m, adotados a partir da geratriz superior do tubo, poderão estar localizadas 

no eixo da rua, no seu terço ou sob o passeio, dependendo dos seguintes fatores: Interferências 

(galerias de água pluviais, cabos telefônicos e elétricos, adutoras, redes de água, tubulação de gás); 

profundidade dos coletores; tráfego; largura da rua; soleiras dos prédios. Ligação Predial é um 

conjunto de tubos, peças, conexões e equipamentos que interliga a rede pública à instalação predial 

do usuário, construída pelo concessionário. Liga a instalação predial à rede coletora e é composta 

pelas tubulações externas e pelo poço luminar (PL), é a caixa situada no passeio, que possibilita a 

inspeção e desobstrução dos ramais de esgoto e a execução do corte da ligação. A tubulação de saída 

do ramal interno, em PVC, ferro fundido ou cerâmica, terá diâmetro de 100 mm de diâmetro. O ramal 

interno terá uma declividade (inclinação) mínima de 2% (dois por cento).   

Avaliação:  SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: De acordo com o Anexo IV – Bens Reversíveis, atualmente o município conta 35,29 km de 

redes coletoras em todo o município e o Anexo II – Termo de Referência menciona um total que 

6.061 ligações de água no município de Potim, informações que se diferem do PMSB, definiu a 

utilização dos dados de extensões de redes coletoras de esgotos do Anexo II-A – PMSB, valor este 

superior. Consórcio Potim Ambiental apresenta na área de abrangência de coleta de esgotos do 

município, de modo a se compatibilizar o atual percentual de coleta de esgotos.  Do ponto de vista de 

ligações de esgoto, considera-se que o mapa de abrangência de redes contempla a área onde se 

localizam as ligações prediais de esgoto. Em análise os dados fornecidos são apenas referenciais, e 

deve ser considerado o Termo de Referência quando houver dúvidas e inconsistências. O SES possui 

redes de diâmetro de 150 mm (92,47%) e de 200 mm (7,53%). A relação metro de rede / ligação do 

município gira em torno de 7,19, o valor que será considerado para as previsões de investimento ao 

longo da concessão será de 8 metros de rede por ligação. Já para expansão de redes será considerado 

um valor de 10% das redes já existentes. A concessionária de priorizará a utilização de tubulação PVC 

Ocre para execução das redes coletoras. A tubulação de PVC é a que melhor se aplica a redes 

coletoras, um material durável, tem coeficiente de rugosidade baixo, e é leve, diminuindo custos com 

transporte e sendo mais fácil de ser assentado. 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: O município de Potim possui aproximadamente 35,29 km de rede coletora de esgoto 

sanitário, com diâmetros que variam entre 150mm e 200mm. Devido à inexistência de cadastro, não 

foi possível projetar a localização e dimensão corretas da rede coletora. Apresentam 2 figuras do 

Bairro chácara Tropical. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Descreve as redes: 
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Descreve o material e diâmetro de tubulações que poderão ser implantadas. E passa a descrever as 

estruturas utilizadas para a operação e execução de redes e ligações, este tema deve ser objeto do 

quesito de operação. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: segue a descrição: 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: As unidades físicas a serem implantadas para os três setores municipais propostos (Sede e 

Bairros Miguel Vieira e Vista Alegre), envolvendo as linhas novas e substituições, para a 

universalização do sistema de coleta de esgotos, durante o período de Concessão, são as seguintes: 

Extensão de rede coletora: 11.844 m (diâmetro mínimo de 150 mm, em PVC, será definido no 

projeto); Instalação de ligações prediais: 2.961 unidades. 

 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

Tópico 2c. Estação de Tratamento de Esgoto e Estação Elevatória de Esgoto: peso = 1,00  

Quesitos 

2.c.1 Proposição de soluções para os problemas críticos existentes; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 
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Análise: A estação de tratamento que foi parcialmente executada, aqui denominada ETE de Potim, 

cuja implantação fora paralisada, conta com: 01 Unidade de tratamento preliminar, composta de 

gradeamento, canal desarenador e medidor de vazão; 02 Lagoas anaeróbias; 02 Lagoas facultativas; 

01 Lagoa de maturação. Como solução para os esgotos de Potim, optou-se por implantar no local o 

que será a estação única para tratamento de todos os esgotos coletados no município, que serão 

conduzidos pelo sistema de esgotos devidamente adequado e complementado. A solução consiste no 

aproveitamento e adaptação das lagoas existentes e construção de novas unidades de tratamento, de 

forma a preservar a concepção original, fundamentada no sistema Australiano de Lagoas, (lagoas 

anaeróbias seguida de lagoas facultativas) suplementado por uma lagoa de maturação. A configuração 

da ETE proposta, é, portanto, composta de: tratamento preliminar, constituído por gradeamento, 

desarenador e calha Parshall; 02 Lagoas Anaeróbias cobertas; 02 Lagoas facultativas; 01 Lagoa de 

Maturação com chicanas; Unidade de Apoio; Unidade de queima de gás. Ainda com respeito a 

estações elevatórias, cabe mencionar que será complementada a implantação de outra unidade de 

elevação, denominada EEE Final, que se encontra parcialmente executada, cuja linha de recalque 

encaminhará os esgotos do Interceptor “Trecho C” até a entrada da estação de tratamento única de 

Potim. Trata-se de apresentação de sua proposta, a eficiência será apreciada em quesito a frente. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Para a estação elevatória de esgotos será abordado: Avaliação conceitual da unidade 

implantada; Avaliação da capacidade de recalque da unidade; Avaliação da interligação entre EEEB 

Final e ETE Centro; Avaliação da lógica de funcionamento de projeto para a unidade. ETE Centro 

serão avaliados os seguintes aspectos descritos a seguir: Avaliação da capacidade de tratamento na 

unidade; Avaliação do potencial de tratamento da unidade; Avaliação do enquadramento do corpo 

receptor; Avaliação da autodepuração do corpo receptor; Avaliação da qualidade do esgoto tratado 

versus os requisitos de tratamento. ETE Miguel Vieira serão abordada: Avalia o conceito e a 

capacidade da EEE final e a interligação com a ETE Centro. Propõe que a ETE Centro será reavaliada 

para o horizonte de vazões de modo a se adequar tal unidade às novas demandas de tratamento e às 

metas definidas pelo Anexo II do edital.  A implantação da EEEB Final deverá ser realizada em 

conjunto com a implantação da ETE Centro, uma vez que esta unidade será responsável pelo 

encaminhamento de todo o esgoto coletado e afastado para o início do processo de tratamento. EEE 

(bairro) terá como finalidade a transposição de todo o esgoto coletado no bairro Miguel Vieira para o 

Bairro Vista Alegre será executada em aduelas sucessivas de concreto e terá um único poço úmido 

com dois conjuntos motobomba submersíveis e uma linha de recalque de ferro fundido de 100 mm 

com extensão de 1.700 metros. A eficiência será apreciada em quesito a frente. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 
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Análise: A proponente optou pela construção de uma lagoa anaeróbia e facultativa, a remoção do 

lodo de fundo das lagoas é imprescindível, pois implica na redução do seu volume útil. A lagoa 

anaeróbia é profunda, variando entre 4 a 5 metros. O sistema lagoa anaeróbia + lagoa facultativa 

representa uma economia de cerca de 1/3 da área ocupada por facultativa. Calha Parshall Para 

medição do volume de esgotos coletados, será implantada uma calha Parshall de 3”, que suporta vazão 

mínima de 0,8 L/s e vazão máxima de 53,8 L/s (Norma ASTM 1941/1975). Para as grades grossas, 

foram adotadas barras com 9mm de espessura, 25mm de espaçamento e 70° de inclinação. Para as 

grades finas, foram adotadas barras de 6,35mm de espessura, 12mm de espaçamento e 70° de 

inclinação. Como a vazão de projeto para ambas as grades é próxima a 50L/s, adota-se limpeza 

manual, como recomendado pela ABNT. Tanto para a grade fina quanto para a grade grossa, fixou-

se L=0,5m, e h=0,5m (mesmo para o sistema com maior vazão, a lâmina d’água foi menor que 10cm, 

portanto esse valor é suficiente), e foi feita a verificação para a vazão máxima no final de plano. A 

velocidade de passagem adotada para o cálculo da área útil foi a recomendada pela ABNT, 

vmax=1,2m/s. são necessárias duas novas caixas de areia (sendo uma reserva) para o sistema novo. 

O dimensionamento do desarenador é feito com base na vazão máxima de final de plano que é 

mandada para esse sistema, Qmax= 61,55 L/s, é fixada a velocidade de fluxo (v1) como sendo 0,3m/s, 

e a velocidade de sedimentação (v2) igual a 0,02m/seg. Fixando h=0,6m, obtém-se b=0,34m (adota-

se b=0,35m). Tem-se L = 9,0 m, contudo esse comprimento seja majorado em 50%, daí tem-se L 

adotado = 13,50m.   

 

 

O leito de secagem, diminui o volume a ser transportado para o aterro sanitário, considerou-se que o 

volume de sólidos retidos no sistema preliminar é cerca de 226 L/m3 de esgoto e para a vazão média 

no final de 0,0524 m3/s, em um período de um mês o volume de sólidos retidos é de 23,4m3.  

Adotando um comprimento igual a 10m, largura 8m, profundidade 0,85m (mais 0,25m de leito 

filtrante com brita 3), tem-se um volume útil de 48m3. Irá reformar e reativar a Estação de Tratamento 

de Esgoto localizada no bairro Miguel Vieira, onde será implantado um filtro biológico percolador 
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(FBP) de baixa taxa, visando garantir o funcionamento adequado da estação. Trata-se de apresentação 

de sua proposta, a eficiência será apreciada em quesito a frente. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta o diagnóstico das estruturas existentes (2 ETEs). 

 

 

Propõe desinfecção por ultravioleta e produção de Biogás. 
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Propõe a recuperação da EEE existente e a construção de uma nova EEE: 

 

Trata-se de apresentação de sua proposta, a eficiência será apreciada em a frente. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta um diagnóstico da situação existente, e segue com a proposta de implantação de 

uma estação com tratamento secundário, preliminar, reator anaeróbio (UASB) seguido de filtro 

Biológico percolador, decantador secundário, desinfecção e leito de secagem de lodo. ETE com 

capacidade de atender 56 l/s. Será implantado EEE para a condução das contribuições dos 2 distritos. 

O dimensionamento não é apreciado neste quesito e sim apenas a concepção adotada para a ETE. 



 

119 

  

Trata-se de apresentação de sua proposta, a eficiência será apreciada a frente. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: A proposta da ampliação e adaptação do projeto aprovado pelo DAEE e a ETE Alternativa 

para atender à Classe 2 do Rio Paraíba do Sul, com objetivo da recuperação das condições ambientais 

juntamente com a qualidade das águas do Rio Paraíba do Sul, devido aos vários lançamentos “in 

natura” do sistema da rede coletora atual, nos corpos receptores municipais. Vale destacar que o 

Projeto Existente aprovado pelo DAEE, pela análise apresentada nesta Proposta Técnica, em termos 

práticos comprovados por estações de tratamento similares, não cumpre com as exigências da Outorga 

emitida pela ANA, utilizando o lançamento de efluentes a montante da Captação de Aparecida. 

Optou-se pela implantação de duas estações elevatórias de esgoto e pelo processo de tratamento com 

a utilização de MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor), com a desinfecção por raios ultravioleta, 

facilitando, em muito, as futuras obras e as condições de operação e manutenção. O projeto elaborado 

e aprovado por iniciativa da Prefeitura Municipal e do DAEE de Taubaté, para o sistema de 

esgotamento municipal incluir duas estações elevatórias de esgoto, denominadas de EEE 01 e EEE 

Final. O projeto consiste em levar o esgoto da EEE 01 do Bairro Miguel Vieira, através de coletor-

tronco, a ser conectado ao interceptor do Bairro Vista Alegre e, consecutivamente, ligado a outro 

coletor-tronco, que lançará o esgoto na EEE Final, e esta recalcar o efluente para a futura ETE, 

localizada no Bairro Vila Olívia. A EEE 01 será implantada dentro da atual área da ETE desativada 

do Bairro Miguel Vieira, aproveitando o pré-tratamento. Com diâmetro de recalque de 100 mm, 

vazões máxima/mínima de 3,87 L/s e 1,44 L/s, respectivamente, através de 1+1R conjuntos 

motobombas de 7,5 CV cada com vazão nominal de 4,1 m/s, conectados ao poço de sucção que 

proporcionará o tempo máximo de detenção de esgotos abaixo de 20 minutos, operando em linha com 

284,2 m de extensão e resultando em uma velocidade máxima na linha, por volta de apenas 0,50 m/s. 

Já a EEE Final será implantada próxima ao Rio Paraíba do Sul, a ser definida a sua melhor localização 
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próxima ao Córrego Potim, à margem direita ou esquerda, conforme o projeto executivo a ser 

elaborado. Contudo, foi também projetada e conectada a um poço de sucção de 10,8 m3, 

proporcionando um tempo de detenção por volta de 11,5 minutos, em linha, com 2 conjuntos 

motobombas, recalcando o efluente gradeado, com vazões de   máxima/mínima de 64,90 L/s e 15,70 

L/s, altura manométrica de 23,84 mca, vazão nominal de 70,5 L/s cobrindo o desnível geométrico de 

17,45 m, diâmetro de 250 mm (barrilete de 200 mm) e 707,48 m de extensão. Pelos dados 

apresentados anteriormente, diferem das vazões máximas estimadas, com base no Edital, em função 

de diferentes extensões de rede, taxas de infiltração, populações atendidas e volumes per capita de 

consumo. O município possui duas estações de tratamento de esgoto: uma desativada e uma com a 

implantação incompleta, sem operação; e um projeto para o sistema de esgotamento elaborado e 

aprovado, que contempla uma nova estação de tratamento de esgoto. Apresenta um diagnóstico e um 

cadastro das unidades existentes. Projetado para operar sem as Lagoas de Estabilização, utilizando as 

seguintes etapas: Tratamento Preliminar, consistindo de Peneiramento de 6 mm (35 L/1.000 m3) e 

Remoção de Areia (30 L/1.000 m3) e de Óleos/Graxas, através de uma única unidade compacta pré-

fabricada, dos efluentes gradeados, recalcados pela Elevatória Final; Reatores Anaeróbios (Usas), 

dimensionados para o tempo de detenção de 8 horas, para a vazão média, com eficiência de DBO 

adotada como sendo de 75,6% e DQO de 67,5%, tendo lâmina útil interna de 4,5 m; Filtro Biológico 

Percolado, com Recirculação: uma unidade dimensionada com carga de 0,55 kg DBO/m3/dia e 2,20 

m de camada filtrante, que recebe o fluxo recirculado de decantação secundária, para produzir a DBO 

no efluente de 25,54 mg/L; Decantador secundário dimensionado com taxa máxima de 8 m/dia, 

havendo uma única unidade com 12,50 m de diâmetro; Elevatória de Recirculação projetada para 

19,90 L/s e 11,63 mca, tendo 1+1R conjuntos motobombas recalcando em linha de 150 mm  de 

diâmetro (velocidade de 1,13 m/s); Leitos de Secagem projetados para condicionar o lodo para o 

transporte ao Aterro Sanitário, estimado como sendo de 266,08 kg/dia e taxas de 0,15 kg SST/DBO 

removido ou 0,20 kg SST/DQO, em volume correspondente a 12,35 m3/dia, na concentração de 3% 

de sólidos dispostos em lâminas de 50 cm, em espaço projetado para reter 20 dias de produção; 

Desinfecção, para a redução de bactérias, através de Emissões de Ultravioleta  (15 mL/cm2), em 

dutos, diretamente conectados ao Emissário Final, projetado para lançar no Rio Paraíba do Sul - 

partindo de concentração inicial de 2,3 x 107 NMP/100 mL, reduzindo para 103 NMP/100 ml; 

Autodepuração no Rio Paraíba do Sul, considerando o Modelo de Streeter-Phelps e tomando o nível 

de OD neste corpo receptor, como sendo de apenas 0,38 mg/L e a diluição inicial considerando toda 

a vazão Q7, 10. A eficiência será apreciada em quesito a frente, neste caso a proponente apresentou 

de forma descritiva a ETE que também é objeto dos quesitos 2.c.2 e 2.c.4. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

2.c.2 Apresentação dos critérios de dimensionamento; 

Comentários iniciais: Para o quesito 2c.2 Apresentação dos critérios de dimensionamento e quesito 

2.c.4 serão observados os parâmetros da legislação atual para qualidade dos corpos d’água e 

condições de lançamentos de efluentes conforme descrito abaixo, considerando o enquadramento do 

Rio Paraíba do Sul como Classe 2.  As Estações deverão atender os parâmetros preconizados abaixo: 
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Segundo a resolução do CONAMA Nº 357/2005  Art. 4º: 

III - classe 2: águas que podem ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, 

após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato 

primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA no 274, de 

2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, 

com os quais o público possa vir a ter contato direto; e à aqüicultura e à atividade de pesca. Para o 

lançamento direto de efluentes oriundos de sistemas de tratamento de esgotos sanitários deverão ser 

obedecidas as seguintes condições e padrões específicos... 

Art. 10. Os valores máximos estabelecidos para os parâmetros relacionados em cada uma das 

classes de enquadramento deverão ser obedecidos nas condições de vazão de referência. § 1o Os 

limites de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), estabelecidos para as águas doces de classes 2 

e 3, poderão ser elevados, caso o estudo da capacidade de autodepuração do corpo receptor 

demonstre que as concentrações mínimas de oxigênio dissolvido (OD) previstas não serão 

desobedecidas, nas condições de vazão de referência, com exceção da zona de mistura. § 2o Os 

valores máximos admissíveis dos parâmetros relativos às formas químicas de nitrogênio e fósforo, 

nas condições de vazão de referência, poderão ser alterados em decorrência de condições naturais, 

ou quando estudos ambientais específicos, que considerem também a poluição difusa, comprovem 

que esses novos limites não acarretarão prejuízos para os usos previstos no enquadramento do corpo 

de água. § 3o Para águas doces de classes 1 e 2, quando o nitrogênio for fator limitante para 

eutrofização, nas condições estabelecidas pelo órgão ambiental competente, o valor de nitrogênio 

total (após oxidação) não deverá ultrapassar 1,27 mg/L para ambientes lênticos e 2,18 mg/L para 

ambientes lóticos, na vazão de referência. 

Das Águas Doces Art. 14. As águas doces de classe 1 observarão as seguintes condições e 

padrões: I - condições de qualidade de água: a) não verificação de efeito tóxico crônico a 

organismos, de acordo com os critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua 

ausência, por instituições nacionais ou internacionais renomadas, comprovado pela realização de 

ensaio ecotoxicológico padronizado ou outro método cientificamente reconhecido. b) materiais 

flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes; c) óleos e graxas: virtualmente 

ausentes; d) substâncias que comuniquem gosto ou odor: virtualmente ausentes; e) corantes 

provenientes de fontes antrópicas: virtualmente ausentes; f) resíduos sólidos objetáveis: virtualmente 

ausentes; g) coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato primário deverão ser 

obedecidos os padrões de qualidade de balneabilidade, previstos na Resolução CONAMA no 274, de 

2000. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 200 coliformes termotolerantes por 

100 mililitros em 80% ou mais, de pelo menos 6 amostras, coletadas durante o período de um ano, 

com freqüência bimestral. A E. Coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro coliformes 

termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente; h) DBO 5 

dias a 20°C até 3 mg/L O2; i) OD, em qualquer amostra, não inferior a 6 mg/L O2; j) turbidez até 

40 unidades nefelométrica de turbidez (UNT); l) cor verdadeira: nível de cor natural do corpo de 

água em mg Pt/L; e m) pH: 6,0 a 9,0.  
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Art. 15. Aplicam-se às águas doces de classe 2 as condições e padrões da classe 1 previstos 

no artigo anterior, à exceção do seguinte: I - não será permitida a presença de corantes provenientes 

de fontes antrópicas que não sejam removíveis por processo de coagulação, sedimentação e filtração 

convencionais; II - coliformes termotolerantes: para uso de recreação de contato primário deverá 

ser obedecida a Resolução CONAMA n. 274, de 2000. Para os demais usos, não deverá ser excedido 

um limite de 1.000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 

(seis) amostras coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral. A E. coli poderá 

ser determinada em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com limites 

estabelecidos pelo órgão ambiental competente; III - cor verdadeira: até 75 mg Pt/L; IV - turbidez: 

até 100 UNT; V - DBO 5 dias a 20°C até 5 mg/L O2; VI - OD, em qualquer amostra, não inferior a 

5 mg/L O2; VII - clorofila a: até 30 µg/L; VIII - densidade de cianobactérias: até 50000 cel/mL ou 5 

mm3/L; e, IX - fósforo total: a) até 0,030 mg/L, em ambientes lênticos; e, b) até 0,050 mg/L, em 

ambientes intermediários, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente 

lêntico. 

Segundo a Resolução do CONAMA Nº 430/2011  

I - Condições de lançamento de efluentes: 

a) pH entre 5 e 9; 

b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não 

deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura; 

c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff. Para o lançamento 

em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis 

deverão estar virtualmente ausentes; 

d) Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO 5 dias, 20°C: máximo de 120 mg/L, sendo que 

este limite somente poderá ser ultrapassado no caso de efluente de sistema de tratamento com 

eficiência de remoção mínima de 60% de DBO, ou mediante estudo de autodepuração do corpo 

hídrico que comprove atendimento às metas do enquadramento do corpo receptor. 

e) substâncias solúveis em hexano (óleos e graxas) até 100 mg/L; e 

f) ausência de materiais flutuantes. 
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Artigos onde estão definidos as condições e os padrões de qualidade constantes das 

legislações do Estado de São Paulo e Federal, de acordo com local de disposição dos efluentes. 
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SÍNTESE: Condições e os Padrões de Emissão (lançamento) de acordo com local de 

disposição dos efluentes:  

No Estado de São Paulo e no Brasil os efluentes líquidos industriais e domésticos devem 

atender as Condições e os Padrões de Emissão (end of pipe) e simultaneamente não desenquadrar 

os corpos hídricos receptores, ou seja, atendimento as Condições e os Padrões de Qualidade, em 

situações críticas de vazão, sendo adotado normalmente como situação crítica a Q7,10 (vazão 

mínima anual, média de 7 dias consecutivos, com probabilidade de retorno de 10 anos). Os 

parâmetros e limites a serem obedecidos, para as condições e padrões de emissão (lançamento) de 

efluentes líquidos, constam do regulamento da Lei do Estado de São Paulo 997 de 31.05.76, aprovado 

pelo Decreto 8468 de 08.09.76 e também da Resolução Federal CONAMA (Conselho Nacional de 

Meio Ambiente) nº 430 de 13/05/2011 que complementou e alterou a Resolução CONAMA nº 357 de 

17/03/2005. 

Os parâmetros e limites a serem obedecidos, para as condições e padrões de emissão 

(lançamento) de efluentes líquidos, constam do regulamento da Lei do Estado de São Paulo 997 de 

31.05.76, aprovado pelo Decreto 8468 de 08.09.76 e também da Resolução Federal CONAMA 

(Conselho Nacional de Meio Ambiente) nº 430 de 13/05/2011 que complementou e alterou a 

Resolução CONAMA nº 357 de 17/03/2005. 

Artigos onde estão definidos as condições e os padrões de emissão (lançamento) constantes 

das legislações do Estado de São Paulo e Federal, de acordo com local de disposição dos efluentes. 

 
Condições e os Padrões de Emissão (lançamento) de acordo com local de disposição dos efluentes: 

Para efluentes de sistemas de tratamento de esgotos sanitários lançados diretamente em corpos 

d’água as condições e padrões de emissão (lançamento) que devem ser atendidas constam do Artigo 
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18 do Regulamento da Lei Estadual (SP) nº 997/76, aprovada pelo Decreto nº 8468/76 e 

simultaneamente o Artigo 21 da Resolução CONAMA nº 430/2011.Conforme o parágrafo 1º do 

Artigo 21 as Condições e Padrões de Lançamento (emissão) relacionados no Artigo 16 da Resolução 

CONAMA nº 430/11 poderão também ser aplicáveis aos sistemas de tratamento de esgotos sanitários, 

a critério do órgão ambiental competente, em função de suas características locais, não sendo 

exigível o Padrão de Nitrogênio Amoniacal Total. Quando o lançamento de esgotos sanitários 

ocorrer através de emissários submarinos além da legislação estadual deverá ser atendido também 

o Artigo 22 da Resolução CONAMA nº 430/2011. 

 

(1) A variação de temperatura no corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de 

mistura. (2) Este valor poderá ser ultrapassado desde que o tratamento reduza no mínimo 80% da 

carga, em termos de DBO. (3) Concentração máxima do conjunto de elementos grafados sob este 

índice será de 5 mg/L. (4) Do Regulamento da Lei Estadual 997 de 31/05/76 aprovado pelo Decreto 

8468 de 08/09/76. (5) Da Resolução CONAMA n° 430 de 13/05/2011 (válido para todos os efluentes, 

exceto os oriundos de sistemas de tratamento de esgotos sanitários e os esgotos sanitários lançados 

através de emissários submarinos) que alterou o Artigo 34 da Resolução CONAMA nº 357 de 

17/03/05. (6) Do Regulamento da Lei Estadual 997 de 31/05/76 aprovado pelo Decreto 8468 de 

08/09/76 e alterado pelo Decreto 15425 de 23/07/80. (7) Em teste de uma hora em cone Inmhoff. 

Para lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os 

materiais sedimentáveis deverão ser virtualmente ausentes. (8) Substâncias solúveis em hexana. (9) 

DBO 5 dias a 20ºC: remoção mínima de 60% de DBO sendo que este limite só poderá ser reduzido 

no caso de existência de estudo de autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às 

metas do enquadramento do corpo receptor. 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Apresenta: Tratamento preliminar: Vazão média de início de plano de 33,31 l/s; Vazão 

máxima horária de final de plano de 71,73 l/s.  Calha Parshall adotada a faixa de vazão de 33,31 a 

71,73 l/s; Velocidade máxima no canal de entrada e gradeamento de 0,60 m/s; Obstrução máxima nas 

grades de 50,0% da área livre; Faixa de velocidade no canal do desarenador de 0,24 a 0,36 m/s; 
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Velocidade de sedimentação da areia de 2 cm/s; Número de câmaras do desarenador. Lagoas de 

Estabilização: Vazão média de final de plano de 39,85 l/s; Profundidade útil de lagoa anaeróbia de  3 

a 5 m; Tempo de detenção hidráulico em lagoa anaeróbia de 3 a 6 dias; Taxa de aplicação volumétrica 

de DBO em  lagoa anaeróbia de  0,1 e 0,3 kg DBO/m³.dia; Taxa de aplicação superficial de DBO em 

lagoa anaeróbia  superior a 1000 kg DBO/ha.dia; Taxa de aplicação superficial limite de DBO (λL) 

na lagoa facultativa λL = 14 x T – 40 em kg DBO/ha.dia; T Temperatura na lagoa em ºC; Profundidade 

da lâmina líquida na lagoa facultativa de 1,50 m; Tempo de detenção na lagoa de maturação de 7 dias 

de Profundidade máxima de 1,0 m. Para as Estações Elevatórias de Esgotos: Tipos de bombas 

centrífugas submersíveis; Vazão para dimensionamento do poço de sucção e determinação da 

potência do conjunto será vazão máxima horária incluindo infiltração; Vazão para verificação de 

tempo de detenção será vazão mínima sem infiltração; Número máximo de partidas por hora será de 

10; Tempo de detenção máximo no poço de 30 minutos; Velocidade média no barrilete de inferior a 

1,0 m/s. Para a Bomba; Q: vazão em m³/s;  H: altura manométrica em m;  η: rendimento (85% para 

grandes bombas, 75% para bombas médias e 60% para bombas pequenas). D é o diâmetro, dado em 

metros; Q é a vazão, em m³/s; K é uma constante que depende da velocidade do recalque; Qb = vazão 

de bombeamento (m³/min); T = intervalo de tempo entre partidas (min). A proposta não atende os 

critérios de dimensionamento e os parâmetros de tratabilidade exigidos pelas legislações vigentes para 

qualidade e condições de lançamento no Rio Paraíba enquadrado como classe 2 e subdimensiona a 

vazão esperada para o final de plano. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Para o dimensionamento das estações elevatórias de esgotos, o Consórcio Potim Ambiental 

considera como normas de referência: NBR 9.648:1986 – Concepção de Sistemas de Esgotamento 

Sanitários; NBR 9.649:1986 – Projeto de Redes Coletoras; NBR 12.207:2016 – Projeto de Interceptor 

de Esgoto Sanitário; NBR 12.208:1992 – Projeto de Estações Elevatórias de Esgoto Sanitário. Os 

critérios de dimensionamento para EEE serão:  a vazão máxima horária afluente à unidade que seria 

a soma das vazões das bacias/redes que contribuem para esta unidade, a implantação de um cesto o 

gradeamento grosso, com abertura de barras inferior a 25mm para retenção de sólidos grosseiros e 

proteção dos equipamentos de recalque.  Para as unidades de bombeamento é necessário prever um 

poço de sucção onde será feita a acomodação do esgoto a ser bombeado com tempo de detenção para 

a vazão de dimensionamento no máximo 30 minutos de acordo com a NBR 12.208:1992. As 

velocidades de sucção deverão estar na faixa de 0,5 m/s a 1,5 m/s e de recalque entre 0,6 m/s e 3 m/s. 

Apesar da Norma preconizar tubulações de diâmetro mínimo de 100mm, o Consórcio Potim 

Ambiental irá adotar como critério o diâmetro mínimo de 100mm.  Vd = Volume do poço (m3); A = 

Área do poço (m2); H = distância vertical entre o NA médio e o fundo do poço (m). Qmin = vazão 

mínima (m3/min); Qmédio = vazão média de fim de plano desprezada a infiltração. V = Volume 

mínimo do poço de sucção entre o Na máximo e o Na mínimo (m3); Qb = capacidade nominal da 

bomba (m3/mim); t = Período médio de intermitência das partidas correspondente a 10 minutos. Hg 
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= altura geométrica (m); Ht = alturas referentes ao nível do líquido no poço de sucção (ht1) e no eixo 

da tubulação de entrada do reservatório (ht2). Ks = coeficiente de carga localizada; V = Velocidade 

média máxima (m/s). D = diâmetro da tubulação de recalque (mm); V = Velocidade média máxima 

(m/s); L = comprimento da tubulação de recalque (m); f = coeficiente de perda de carga distribuída -

Diagrama de Moody. Pe = Pressão manométrica na entrada da bomba; Patm = Pressão atmosférica 

local; Pv = pressão de vapor do fluído à temperatura de bombeamento; Ve = velocidade do fluxo na 

sucção da bomba; Ze = Distância entre a linha de centro e do manômetro. Do ponto de vista de 

tratamento de Esgotos, serão aqui apresentados os principais parâmetros de dimensionamento e 

condicionantes de lançamento de efluentes tratados. Serão abordados os seguintes aspectos: 

Condicionantes de lançamento; Principais Critérios de Dimensionamento de processo da ETE; 

Metodologia de dimensionamento das unidades; Instrumentalização projetada das unidades. Caso do 

Rio Paraíba do Sul, deverão ser observadas as diretrizes estabelecidas pelo Decreto Estadual No 8.468 

de 08/09/1976 nos Artigos 18 e 19-A, assim como a Resolução CONAMA No 430 de 13 de maio de 

2011.  Serão adotados ainda os seguintes critérios de dimensionamento: Taxa de aplicação superficial 

no desarenador: até 1.200 m3/m2.d; Velocidade de escoamento no canal de desarenação: entre 0,2 a 

0,35 m/s; Geração de material retido na caixa de areia 40 L/m3 de esgoto; Tipo de grades a serem 

utilizadas: Manuais;  Abertura das grades: 20 mm para grade média e 10mm para grade fina; 

Inclinação a ser adotada: entre 45º e 60º; Tipo de Controle de Vazão na Caixa de Areia: Calha Parshall 

6”; Geração de DBO per capita: 54 g/habitante.dia; Geração de SST per capita: 54g/habitante.dia; 

Caixa de areia: Gravitacional; Tempo de detenção hidráulica em lagoas anaeróbias: de 3 a 6 dias; 

Temperatura mínima 18ºC; Densidade de potência de aeração do efluente final para obtenção de 5 

mg/L de OD: 1 a 10 W/m3; Desinfecção Química do Efluente final: Por Hipoclorito; TDH para o 

tanque de contato de desinfecção: Mínimo de 15 minutos e máximo de 30 minutos; Traz ainda os 

parâmetros para lagoas facultativa e anaeróbia. A apresentação dos critérios de dimensionamento não 

considera os parâmetros de tratabilidade exigidos pelas legislações vigentes para qualidade e 

condições de efluentes para o lançamento no Rio Paraíba enquadrado como classe 2. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Índice de cobertura da rede: 100%; Índice de Tratamento de Esgoto: 0%; Coeficiente do dia 

de maior consumo: 1,2; Coeficiente da hora de maior consumo: 1,5;  Coeficiente de vazão máxima 

(para esgoto): 1,8; Coeficiente de retorno: 0,8; Taxa de infiltração na rede de esgoto: 0,10 L/km.s; 

Redução do índice de perdas para 20% até o ano 10 (2039); Projeção populacional estimada pela 

média entre os métodos “aritmético” e “ai+bi”; Consumo per capita: 180 L/hab/dia; Carga orgânica: 

54,00 gDBO/hab.dia; Carga de Coliformes Termotolerantes: 1010 org/hab.dia;  Eficiência mínima de 

remoção de DBO: 75,3%; Eficiência mínima de remoção de coliformes: 90,0%.  
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A apresentação dos critérios de dimensionamento para os parâmetros de exigidos para lançamento no 

Rio Paraíba, com  enquadramento classe 2. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta os critérios de dimensionamento: 
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Apresenta proposta para desidratação do lodo por Geo Bag e Usina de Biogás. 
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A apresentação dos critérios de dimensionamento considera os parâmetros de tratabilidade exigidos 

pelas legislações vigentes para qualidade e condições de efluentes para o lançamento no Rio Paraíba 

enquadrado como classe 2, levando-se em conta critérios de autodepuração, diluição e mistura no 

ponto de lançamento. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta os critérios: 
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A apresentação dos critérios de dimensionamento considera os parâmetros de tratabilidade exigidos 

pelas legislações vigentes para qualidade e condições de efluentes para o lançamento no Rio Paraíba 

enquadrado como classe 2, levando-se em conta critérios de autodepuração, diluição e mistura no 

ponto de lançamento. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: As unidades de tratamento foram projetadas para atender às seguintes cargas e vazões: 

População de Projeto: 19.710 habitantes; Taxas de Contribuição de DBO: 54 g/hab./dia; Vazão 

Máxima: 64,70 L/s; Vazão Mínima: 15,70 L/s; Lodo Produzido: 377,85 kg/d (266,08 kg/d do UASB 

+ 111,77 kg/d do Decantador). Em função das populações a serem atendidas, as vazões per capita de 

consumo de água, projetadas ao longo do período de Concessão, com as respectivas taxas de 

infiltração e coeficientes de dimensionamento adotados pelo Edital (e pela ABNT), as cargas do 

Projeto em pauta representam apenas 64,57% da População do ano de 2054 do Edital, definida em 

30.525 habitantes. Além deste fato, a eficiência de remoção da DBO na ETE Projetada, adotada como 

sendo de 75,6% pelo Reator UASB, com base em experiências atualizadas, tem-se que esta eficiência 

não deveria ser mais do que 60%; e, de forma complementar pelo Filtro Biológico e Decantação 

Secundária com Recirculação, para produzir o efluente final com 25,56 mg/L de DBO, atingindo a 

eficiência da ETE de 92%. Estes percentuais, se corrigidos, afetam a estimativa do Lodo Produzido. 

Em síntese, este processo praticamente não remove o Nitrogênio e o Fósforo, não atendendo à Classe 

2 CONAMA do Corpo Receptor. É vulnerável, em termos de operação e manutenção, por ter somente 

unidades únicas para o Tratamento Preliminar, Filtração Biológica e Decantação Secundária. Em 
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paralelo, tem-se também o conhecimento que não se consegue, de forma garantida, concentrações de 

lodo descartado do UASB, além de 2% na concentração de sólidos, e inferior a 1% no lodo decantado. 

Entretanto, foi adotada a concentração de sólidos, para o lodo afluente aos Leitos de Secagem, de 3%, 

considerada imprópria, sem haver o devido adensamento. O Sistema de Remoção de Escuma nos 

UASBs também deverá ser providenciado. Por outro lado, a lâmina de 50 cm, para o lodo lançado, 

também será considerada bem acima da lâmina de 30 cm, tradicionalmente adotada para o tempo de 

secagem de 20 dias, acrescido de 5 dias como coeficiente de segurança. Pelo fato de não se ter 

conhecimento das densidades populacionais adotadas nas áreas urbanas, pelo Projeto Referencial 

Existente, adota-se que o crescimento ocorrerá ao longo do período de Concessão, na mesma 

proporção que as economias ativas atuais, dentro dos parâmetros do Edital, a vazão máxima do Bairro 

Miguel Vieira resultaria como sendo de apenas 2,4 L/s. De qualquer forma, com o conhecimento 

detalhado dos critérios de dimensionamento, esta vazão poderá ser ajustada. Finalmente, observa-se 

que, pela existência de apenas uma única Estação Elevatória de Rede, denominada de EE-01, foram 

previstos, pelo Projeto Existente, que o trecho denominado de “Interceptor A”, responsável por 

conduzir os esgotos dos Bairros Miguel Vieira e Vista Alegre, até a ETE, através do “Interceptor B” 

da Área Central, deverá ficar alocado em área de proteção, não ocupada, junto ao Córrego Potim. Para 

o dimensionamento das unidades, a caracterização dos efluentes brutos foi adotada com base nas 

Normas da ABNT, e na boa prática, lastreada em publicações nacionais e internacionais reconhecidas, 

partindo-se da definição das cargas dos efluentes brutos, a saber: DBO: 54 g/hab./dia; NKT: 9 

g/hab./dia; Fósforo (P): 1,2 g/hab./dia; DQO: 108 g/hab./dia; DQO Biodegradável: 1,6 x DBO: 

80%.DQO; DQO solúvel: 35%.DQO: 70%.DBO; DQO Rapidamente Biodegradável: 25%.DQO; 

SST: 60 g/hab./dia; SSV: 75%.SST; Nitrogênio Amoniacal (NH4): 50%.NTK. Para o tratamento 

preliminar, através de peneiramento e remoção de areia, com a coleta de material oleoso no final do 

desarenador, em duas unidades, cada qual para a capacidade da vazão máxima afluente da ETE, estão 

propostos os seguintes parâmetros: Peneiramento; Abertura de 2 mm (preferencialmente, 1,5 mm); 

Taxa de Remoção: 700 L/1.000 m3. Remoção de Areia Tempo de detenção: 3 minutos; Taxa de 

Aeração: 0,3 m3/Ar/Metro Linear; Taxa de Remoção: 500 L/1.000 m3; Comprimento útil 

aproximado: 7,50 m. 
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Os parâmetros básicos para o dimensionamento das estações elevatórias, em princípio, são os mesmos 

adotados no Projeto Existente, mas considerando a velocidade de limpeza, nas linhas de recalque de, 

no mínimo, 1,0 m/s (e não como proposta para a EEE 01).  
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A apresentação dos critérios de dimensionamento considera os parâmetros de tratabilidade exigidos 

pelas legislações vigentes para qualidade e condições de efluentes para o lançamento no Rio Paraíba 

enquadrado como classe 2, está concepção vislumbra uma remoção favorável ao enquadramento dos 

efluentes a serem lançados em rios de classe 2, independentemente do fator diluição e autodepuração, 

no entanto por uma análise mais conservadora o autor do projeto optou por difusores na dissipação 

de efluentes tratados possibilitando a diluição e consideração do ponto de mistura. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

2.c.3 Descrição da localização das unidades; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: A Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), será implantada no local onde estava sendo 

construída a estação cujas obras foram paralisadas, situa-se na Região Central do Município de Potim, 

nas coordenadas: X(E)=474.627 e Y(N)=7.474.284.  
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: apresenta as localizações:  A estação de tratamento de esgotos do Centro de Potim (ETE 

Centro) e EEEB Final, localizam-se às margens do Rio Paraíba do Sul, ao lado da Ponte Ministro 

Roberto Cardoso Alves que interliga Potim a Aparecida e a estação de tratamento Miguel Vieira, 

fica mais ao norte do município, no respectivo bairro. 
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A EEE Miguel Vieira está localizada no Bairro de mesmo nome, na Avenida Miguel Vieira dos 

Santos, em esquina com rua sem denominação, encontra-se localizado nas coordenadas 22º49’40” S 

e 45º17’33” O, apresenta a localização desta unidade e o traçado da linha de recalque projetada. 

Atualmente, a estrutura civil da EEEB Final encontra-se fora da área da ETE Centro. A EEEB Final 

será implantada na porção sudoeste da área da ETE nas Coordenadas 22º50’36”S e 45º14’54”O, 

dentro da área da ETE Centro. A via de acesso às duas unidades é a continuação da Rua Simplício 

Soares da Cunha Neto com Rua Miguel Elias Andrini, no Bairro Vila Olívia.   

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Apresenta as localizações: 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: apresenta localizações: 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 
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 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta localização: 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Apresenta localização: 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

2.c.4 Descrição física das unidades. 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Segue a descrição: 
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A descrição da unidade de tratamento demonstra que não está capacitada para atender os parâmetros 

de tratabilidade exigidos pelas legislações vigentes para qualidade e condições de efluentes para o 

lançamento no Rio Paraíba enquadrado como classe 2. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: EEE existente e inoperante: as vazões de projeto são:  Vazão Mínima: 23,99 L/s Vazão 

Média: 39,57 L/s; Vazão Máxima Diária: 45,80 L/s; Vazão Máxima Horária: 64,51 L/s. 

Estruturalmente, a unidade é composta por um poço de sucção horizontal de 2,40m x 2,10m com 

previsão de implantação de 2 conjunto motobomba horizontais, esta estação elevatória conta com 

linha de recalque em PVC DEFOFO DN 250 MM de 707,48 metros de extensão. Dentro do estudo 

de dimensionamento do sistema, é mencionado que a vazão máxima da unidade é 64,90 L/s e que a 

potência do conjunto motobomba é em torno de 40 cv. Pelo fato dos dados serem próximos será 

considerado o pior caso em que a unidade tem capacidade para 64,51 L/s.  

 

Altura Manométrica: Hman = Hg + hf = Hman = 17 + 10,6= Hman = 27,60 m. 
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E para EEE final: 
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Descreve os outros elementos da estrutura e ainda um laboratório de campo. 

 

Ainda a proponente cita: “No entanto, pela falta de um estudo mais adequado de autodepuração, 

negociações com o órgão fiscalizador (ANA e CETESB), elaboração de análises de qualidade mais 

frequentes do corpo receptor a jusante e montante poderão ser revistos os padrões de lançamento de 

OD, sendo que para fins da represente proposta técnica será considerado o pior cenário possível”.  A 

descrição da unidade de tratamento demonstra que não está capacitada para atender os parâmetros de 

tratabilidade exigidos pelas legislações vigentes para qualidade e condições de efluentes para o 
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lançamento no Rio Paraíba enquadrado como classe 2. Apresenta uma remoção de carga orgânica 

80% ou 60 mg/l, insuficientes para o lançamento de efluentes em rios de classe 2. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Apresenta a descrição: 

ETE CENTRAL A concepção técnica dessa ETE consiste em tratamento preliminar, reator UASB, 

filtro biológico, duas lagoas facultativas, uma lagoa de maturação e desinfecção por lâmpadas UV. 

Ainda, possui uma unidade de apoio técnico-operacional. As obras, apesar de já em estágio avançado, 

encontram-se congeladas. ETE MIGUEL VIEIRA A estação Miguel Vieira, consiste em tratamento 

preliminar, filtro biológico e emissário para o Córrego Ribeirão de Potim. Encontra-se desativada. 

Para esta proposição é visada a implantação de um filtro biológico percolador (FBP) de baixa taxa, 

visando garantir o funcionamento adequado da estação, propõe o filtro apenas para a ETE do distrito. 

A descrição da unidade de tratamento demonstra que não está capacitada para atender os parâmetros 

de tratabilidade exigidos pelas legislações vigentes para qualidade e condições de efluentes para o 

lançamento no Rio Paraíba enquadrado como classe 2. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Descreve a ETE: 
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A ETE descrita prevê a implantação de FBP remoção em poderá atingir 93% de DBO, um resultado 

satisfatório para o lançamento de efluentes em Rios de classe 2, considerando-se a mistura e estudo 

de autodepuração. 

 



 

161 

 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta as descrições: 
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Para EEE: 
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A ETE descrita prevê a implantação de FBP remoção em torno de 85 % a 93% de DBO, um resultado 

satisfatório para o lançamento de efluentes em Rios de classe 2, considerando-se a mistura e estudo 

de autodepuração. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Apresenta a descrição: O pré-tratamento será concebido com dois módulos, do tipo 

compacto aerado, porém, utilizando o peneiramento de 2 mm com o dispositivo para conter os óleos 
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e graxas. Após receber o fluxo do tratamento preliminar, para o processo de lodos ativados eleito, que 

utiliza a Mídia (MBBR), não haverá o retorno do Lodo do Decantador Secundário, mas sim do fluxo 

biológico, adotado na taxa igual a 200% da Vazão Média. Este percentual de recirculação é 

tipicamente adotado pelos detentores desta tecnologia, podendo chegar a valores ainda maiores, em 

função dos volumes de mídia e tempos de detenção adotados, para cada eficiência desejada.  Para a 

etapa de Floculação, Condicionamento do Lodo Decantado e Desinfecção são adotados as mesmas 

dosagens e os Produtos Químicos definidos para o processo LACN Convencional. A mídia escolhida 

para a simulação foi a de 650 m2/m3, e as concentrações de Oxigênio Dissolvido foram de 

2,0/3,0/4,0/4,0, respectivamente, para os Reatores Aeróbios 01 a 04, com os percentuais de 

enchimento de 60% somente para o Reator Pré-anóxico e 40% de enchimento, para os demais.  Os 

volumes totais para os Reatores, incluindo os 2 Módulos, referindo-se ao ano de 2054, na Temperatura 

Crítica de 15°C, estão apresentados a seguir Reator Pré-anóxico/MBBR: Nefluente: 1,0 mg/L; Fluxo 

de Aplicação: 0,6 g/m2/d; Remoção de NKT: 80%; NOx: NKT - Nef - 0,12.PX,BIO/Q; Fluxo de 

Remoção: 80%*0,6 g/m2/d; Área de Mídia: Q*NOx/Fluxo de Remoção; Volume de Mídia: Área de 

Mídia/650 m2/m3; Volume dos 2 Módulos: 1.288 m3 (Volume de Mídia/40%); Lâmina Interna: 6,0 

m. Reator 01 - Carbono/MBBR; Remoção de DBO5: 75%; Fluxo de Remoção: 12 g/m2/dia; Volume 

dos 2 Módulos: 410 m3; Lâmina Interna: 6,0 m. Reator 02 - Carbono/MBBR Remoção de DBO5: 

90%; Fluxo de Remoção: 5,0 g/m2/dia; Volume dos 2 Módulos: 410 m3; Lâmina Interna: 6,0 m. 

Reatores 03 e 04 - Nitrogênio/MBBR TLimite: 15°C; PX,BIO/Q: (YH* DBO5 + 

fd*YH*DBO5*TRS)/(1+bH*TRS); NOx: NKTo - 0,12*PX,BIO/Q; JN,15T°: (1,07).(1,058(T-15)); 

JN,T°: ((Nef.3,3.(1,098(T-15))/(2,2 + Nef));  Nef: 0,7 g/m3; AR03: (NHo-X)gN/m3* 

Qm3/d/JN,T°CR03 (Área de Mídia no Reator 03); AR04: (X-0,7)gN/m3*Qm3/d/JN,T°CR04 (Área 

de Mídia no Reator 04); Volume dos 4 Módulos: 874 m3 (Reatores 03 e 04); Lâmina Interna: 6,0 m. 

Reator Pós-anóxico/MBBR; NOx: 20%x(NKT- Nef -0,12.PX,BIO/Q); Fluxo de Aplicação: 1,0 

g/m2/d; Remoção de NKT: 95%; Fluxo de Remoção: 1,05 g/m2/d; Área de Mídia: Q*NOx/Fluxo de 

Remoção; Volume de Mídia: Área de Mídia/650 m2/m3); Volume dos 2 Módulos: 191 m3 (Volume 

de Mídia/40%); Lâmina Interna: 6,0 m. As características dos Módulos de Decantação Secundária: 

Decantador secundário (2 Módulos); Taxa de Aplicação: 24 m/dia; Diâmetro: 11,0 m (calculado 10,6 

m); Profundidade Lateral: 4,0 m; Gradiente para a Mistura: 1.000 s-1; Tempo de Mistura: 1 minuto 

(1 Módulo); Tempo de Floculação: 20 minutos (em dois Módulos); Gradientes de Floculação: 75 s-1 

(a ser confirmado no Estudo de Tratabilidade).  
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 Apresenta o módulo de desinfecção, desague e desidratação do Lodo. A única proposta que tem a 

possibilidade de atender aos parâmetros exigidos. Estações Elevatórias de Esgoto - EEEs. As vazões 

estimadas, segundo os critérios do Anexo II do Termo de Referência, não coincidem para a elevatória 

EEE 01 do Projeto Existente.  A vazão máxima derivada da população a ser atendida, para o ano final 

de planejamento, conforme indicadas a seguir: Vazão Máxima do Projeto Existente: 64,90 L/s; Vazão 

Máxima Estimada para a população do ano de 2054: 79,7 L/s; População do Projeto Existente: 19.710 

habitantes (final de plano); População a ser atendida no ano de 2054 do Edital: 30.525 habitantes, a 

per capita de consumo de água nas conexões, o que deverá ser motivo de ajuste, por ocasião da 

adequação do Projeto da Futura ETE Proposta e dos componentes a jusante e a montante. As Estações 

Elevatórias serão projetadas segundo a NBR 12208. Seus gradeamentos, de modo a proteger as 

bombas e os componentes da estação de tratamento, serão do tipo “cesto”, para terem os materiais 

retidos por içamento mecânico. O espaçamento da grade do cesto será de 1,5 cm. O cálculo da pressão 

nominal dos conjuntos motobombas, os quais, em função da pequena capacidade das vazões máximas 

de projeto, resultarão em 2 unidades, sendo uma de reserva, como indicada: Pressão nominal: 

Desnível Geométrico + Perdas na Linha de Recalque; Perdas Localizadas: Ʃk.V2/2.g, sendo a soma 

dos coeficientes de perdas, por volta de 8 a 10 (previsão), a Velocidade (V) por volta de 1,5 a 2,0 m/s 

e “g”, a aceleração da gravidade, em m/s2; Perdas Distribuídas: 10,643 x C-1,85 x D4,87 x Q1,85, 

sendo as perdas, em m/m; “C”, o Coeficiente de Rugosidade de Hazen-Williams (= 120); “D”, o 

diâmetro interno da linha, em m; e Q, a vazão, em m3/s. Os poços de sucção serão dimensionados de 

modo a não haver, para as vazões mínimas afluentes, tempo de detenção maior do que 30 minutos, o 

que implica em programar os tempos de liga e desliga, associados aos níveis destes poços. Estão 
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listadas, a seguir, as principais normas da ABNT a serem utilizadas: NBR 14486 - Sistemas 

Enterrados para a Condução de Esgoto Sanitário Projeto de Redes Coletoras com Tubos de PVC; 

NBR 9646 - Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário; NBR 12207 - Projeto de Interceptores 

de Esgoto Sanitário - Procedimento; NBR 12208 - Projeto de Estações Elevatórias de Esgoto 

Sanitário; NBR 12209 - Projeto de Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário. Para o processo de 

lodos ativados eleito, que utiliza a Mídia (MBBR), não haverá o retorno do Lodo do Decantador 

Secundário, mas sim do fluxo biológico, adotado na taxa igual a 200% da Vazão Média, que é 

tipicamente adotado pelos detentores desta tecnologia, podendo chegar a valores ainda maiores, em 

função dos volumes de mídia e tempos de detenção adotados, para cada eficiência desejada. A ETE 

descrita prevê a remoção em torno de 95 % de DBO, um resultado adequado ao lançamento 

considerando-se a mistura e estudo de autodepuração.  

Avaliação: SATISFATÓRIO 

Tópico 2d. Sistema de Afastamento de Esgoto: coletor-tronco, interceptor: peso = 0,50 

Quesitos 

2.d.1 Proposição de soluções para os problemas críticos existentes; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: As soluções propostas para solução do problema, conforme apresentado anteriormente, 

inclui a implantação das seguintes unidades: Estação Elevatória de Esgotos EEE-01 e respectiva 

Linha de Recalque com diâmetro igual a 100 mm e extensão de 284,20 m localizada na Sub-Bacia 

SB12; Rede Coletora com diâmetro de 150 mm e extensão igual a 1.421,00 m para condução dos 

esgotos descarregados pela Linha de Recalque LR-01 até a Rede Coletora da Sub-Bacia SB-11. Essa 

rede em conjunto com a EEE-01 e respectiva Linha de Recalque integrarão a Rede de Coleta de 

Esgotos do Bairro Miguel Vieira ao sistema coletor da Região Central do Município; Interceptor 

“Trecho A” com extensão de 1.562,00 m e trechos com diâmetros iguais a 200 e 250 mm para 

condução dos esgotos da Sub-Bacia SB-11 e captação daqueles coletados pelas redes das Sub-Bacias 

SB-09, SB-10 e Sub-bacia SB-08 até a rede coletora da Sub-Bacia SB-04;  Interceptor “Trecho C” 

com extensão de 469,00 m e trechos com diâmetros iguais a 200 e 250 mm para captação dos esgotos 

das redes das sub-Bacias SB-01, SB-02, SB-03 e SB-04 e condução até a Estação Elevatória EEE-

Final;  EEE-Final e respectiva Linha de Recalque com diâmetro igual a 250 e extensão de 707,50 m 

para condução dos esgotos até a entrada da ETE; Interceptor “Trecho B” com extensão de 455,00 m 

e diâmetro igual a 150 mm para captação dos esgotos das redes das Sub-Bacias SB-05, SB-06 e SB-

07 e condução até um PV da rede existente, que conduzirá esses efluentes até a EEE-Final. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Quanto aos aspectos dos coletores e interceptores do sistema existente propôs a checagem 

da declividade através da profundidade de PVs de montante e jusante; a atualização total do cadastro, 
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pois este será o principal elemento que auxiliará na tomada de decisão e também no planejamento de 

implantação de novos coletores ou substituição dos que possam estar avariados ou colapsados; 

executar novamente estes trechos que forma furtados tubulação respeitando as normas de projeto e 

execução de redes coletoras para que o efluente possa ser interligado à estação elevatória; montar um 

planejamento com relação a manutenção preventiva e preditiva e até identificar as causas principais 

nos pontos onde haja problemas recorrentes; executar as interligações de coletores que serão 

necessárias para que o efluente possa chegar na elevatória e consequentemente à estação de tratamento 

de esgotos. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

 Análise: Cita: “O sistema de afastamento da zona Central e bairro Vista Alegre será implantado 

juntamente com a reforma da ETE Central. O sistema de afastamento da zona Miguel Vieira necessita 

apenas de reativação.” 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta um diagnóstico das instalações existentes, e um quadro resumo dos problemas 

críticos: 

 

Propõe as seguintes soluções: 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta as soluções: 

 

 

E para o Emissário: 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Remete ao quesito 2.d.4 descrição física das unidades a serem implantadas, como sendo a 

solução dos problemas a implantação de coletores, interceptores e emissário.  As linhas do sistema de 

coleta e transporte previsto foram concebidas, segundo a Proposta do Projeto Existente, com os 

mesmos Interceptores “A”, “B” e “C” e tendo, também, a ETE na mesma posição. Para o lançamento 

do efluente final foi estrategicamente posicionado, a fim de não implicar na captação do SAA de 

Aparecida. Concebendo esta conjuntura, em conjunto com a localização da ETE e o limite do 

município de Potim, para o caminhamento do emissário e difusor. Apresenta a planta de implantação 

do SES. 

 

Avaliação: SATISFATÓRIO 



 

171 

2.d.2 Apresentação dos critérios de dimensionamento; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Apresenta os critérios de dimensionamento: Deverão ser verificados e atendidos os seguintes 

quesitos: Tensão Trativa mínima Tt > 0,6 Pa; Vazão mínima de cálculo 1,5 L/s; Velocidade máxima 

na tubulação  5,0 m/s; Lâmina d’água máxima 75%; Distância máxima entre PVs 80 m; Tubo de 

queda  0,50 m. Diâmetros e Materiais; diâmetros das tubulações foram estabelecidos de acordo com 

as normas e especificações brasileiras, tendo-se previsto a utilização de tubos de PVC nos diâmetros 

150, 200 e 250 mm. Em situações específicas, por razões de localização ou construtivas, previu-se a 

utilização de tubos em ferro fundido com diâmetros similares. As declividades mínimas das 

tubulações foram definidas para atendimento simultâneo aos critérios de tensão trativa maior ou igual 

a 0,6 Pa e profundidade da lâmina d’água menor ou igual a 75%. A declividade máxima considerada 

foi a que proporcionou velocidade média de escoamento igual a 5 m/s. as profundidades das lâminas 

d’água foram calculadas admitindo-se o escoamento em regime uniforme e permanente, sendo seu 

valor máximo admitido como equivalente a 75 % do valor do diâmetro interno do tubo. A definição 

do reticulado que representa o traçado das redes coletora e interceptoras foi, segundo mencionado na 

documentação técnica em que se fundamenta este Edital, determinado em campo através do 

levantamento planialtimétrico elaborado exclusivamente para tal propósito, além de informações 

fornecidas pela prefeitura relativas às redes coletoras existentes que foram aproveitadas. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Definição do horizonte de projeto; Identificação da área de projeto e análise topográfica; 

Divisão da área de projeto em bacias e sub-bacias de esgotamento; Projeção da população da área de 

projeto e distribuição demográfica por bacia/sub-bacia de esgotamento. Caso necessário, considerar 

parcela de população flutuante; Adoção da contribuição per capita de esgoto (L/hab.dia). Usualmente 

considera-se a faixa de 110 a 180 L/hab.dia para pequenas comunidades, de 120 a 220 L/hab.dia para 

cidade média de 150 a 300 L/hab.dia para cidade grande. Este projeto trabalha com 170 L/hab.dia; 

Adoção do coeficiente de retorno esgoto / água (C). A NBR 9649 recomenda o valor de 0,80; Adoção 

dos coeficientes de variação de vazão (K1, K2 e K3). A NBR 9649 recomenda os valores de K1 = 

1,2, K2 = 1,5 e K3 = 0,5; Definição da taxa de infiltração L/d.km e se necessário, da contribuição 

industrial. A NBR 9649 recomenda faixa de 0,05 a 1,0 L/s/km. Este projeto adota 0,1 L/s.km; 

Indicação da localização, numeração e medição do comprimento de cada trecho da rede; Lançamento 

das cotas do terreno de montante (CTM) e jusante (CTJ); realizar análise da existência de sistema de 

afastamento não concluída nas bacias e sub-bacias; Análise e localização das demais unidades do 

sistema de esgotamento sanitário (EE e ETE). A localização deverá ser mais próxima possível das 

unidades existentes que possam passar por ampliação, para as vazões de projeto; considerar o 

crescimento / surgimento de novos loteamentos e conjuntos habitacionais em locais onde o corpo 

receptor permanece     preservado. Deve-se considerar também que estas áreas já serão providas de 
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redes de coleta / afastamento; Com estas informações é possível elaborar a planilha de 

dimensionamento hidráulico do sistema de afastamento de esgotos, bem como definir o traçado da 

rede, elaborar as plantas da localização; plantas das redes propostos; perfis dos trechos da rede e etc; 

A vazão parasitária seja de até 6,0 L/s x Km de rede afluente; A velocidade máxima no treco não deve 

ultrapassa 5,0 m/s;  A declividade mínima usada na prática tanto para tubos de seção circular como 

retangular é de 0,0005m/m e a declividade máxima não deve ultrapassa 85% do diâmetro da 

tubulação; O interceptor deve ser dimensionado para a vazão inicial de vazão final do plano; Embora 

o regime de escoamento no interceptor seja gradualmente variado e não uniforme, para o 

dimensionamento o regime de escoamento pode ser considerado permanente e uniforme; A tensão 

trativa em cada trecho deve ser maior que 1 Pa. No caso de lançamento de contribuição de tempo seco 

ao interceptor, o valor mínimo da tensão trativa média deve ser de 1,5 Pa, para a vazão inicial e 

coeficiente de Manning ŋ=0,013.  I0 min = declividade mínima do interceptor (m/m) para as 

condições iniciais; Qi = vazão inicial (m³/s). RH = Raio Hidráulico (m); I = Declividade da Tubulação 

(m/m); Δh = Perda da carga (m); F = coeficiente de atrito = ϕ (Re, K/D); L:  comprimento da tubulação 

(m); V: Velocidade média do escoamento (m/s); D = Diâmetro da tubulação (m); G = Aceleração da 

gravidada (m/s²); Q = Vazão (m³/s); K = Rugosidade interna da parede do tubo. Re = Número de 

Reynolds; υ = Viscosidade cinemática da água. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Interceptor trecho B – DN 150mm, interceptor trecho C – DN 200 e 250mm, Linha de 

Recalque Final – DN 250mm, Emissário Final – DN 300mm. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Seguirá as normas: 
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Critérios: Declividade mínima; Declividade máxima: Vazões; Velocidade crítica; Lâmina máxima e 

mínima; rugosidade da parede do tubo. E os Parâmetros de projeto: Coeficiente k1 e k2, consumo 

percapita, coeficiente de retorno, vazão de infiltração.  Apresenta o dimensionamento: 
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Apesar do quesito não solicitar o dimensionamento, através do memorial de cálculo é possível detectar 

os  de parâmetros utilizados. 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta os critérios de dimensionamento: 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 
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 Empresa TERRACOM. 

Análise: O dimensionamento das unidades de afastamento será feito com base nas orientações das 

Normas NBR 9649 e NBR 12207, que tratam dos projetos destas unidades. Os critérios de projeto 

hidráulico são semelhantes aos apresentados para a rede coletora, mas utilizando a tensão trativa 

mínima de 1,5 Pascal, mesmo coeficiente de Manning (0,013) e lâmina máxima de 50% do diâmetro 

da linha, de acordo com a fórmula a seguir: Declividade Mínima: 0,00035 x Q-0,47 Onde: 

Declividade, em m/m; Vazão, em m3/s. Vazão: (60.000 x S x RH2/3 x i1/2)/n Onde: Vazão, em m3/s; 

Área: “S”, em m2; Raio Hidráulico: (RH), em m; Declividade: “i”, em m/m; “n”: Coeficiente de 

Rugosidade de Manning. As velocidades nos emissários levarão em consideração a não sedimentação 

de sólidos e os níveis econômicos, associados aos perfis hidráulicos e às profundidades de escavação. 

As diluições nos pontos de lançamento serão na direção de proporcionar a maior diluição inicial 

possível, de modo a evitar o entupimento dos orifícios, os quais deverão estar estrategicamente 

posicionados em trechos, onde houver velocidades máximas do Corpo Receptor.   

Avaliação: SATISFATÓRIO 

2.d.3 Descrição da localização das unidades a serem implantadas; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Apresenta a localização. 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Apresenta a localização. O CT1 – Paraíba do Sul, está localizado no extremo sul da cidade, 

já o CT2 – Córrego Potim, vem pelos arredores direitos de toda a cidade estando posicionado ao longo 

da margem esquerda do córrego Potim. O início do CT2 se dá no Bairro Vista Alegre e o mesmo está 

conectado na estação elevatória de esgoto bruto, juntamente com o CT1, ambos constam no cadastro 

de esgoto do município. O CT3 não consta no cadastro de esgoto do município, foi relatado pelo corpo 

técnico do SAEP durante visita técnica à Potim.  Não se sabe ao certo sua extensão, no entanto, estima-

se que esta esteja próximo a 700 metros. Este coletor está localizado na margem direita do córrego 

Potim, e em algum momento ele faz uma travessia para se conectar à elevatória de esgotos bruto.   
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Apresenta, a localização das estruturas do sistema de afastamento dos distritos sejam eles: 

Interceptor trecho B – DN 150mm – PVC e FoFo – 445 metros; interceptor trecho C – DN 200 e 

250mm – PVC e FoFo – 469 metros; Linha de Recalque Final – DN 250mm – PVC e DeFoFo – 707,5 

metros; Emissário Final – DN 300mm – PVC – 330 metros. 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta a localização. Descreve cada trecho e apresenta figuras. 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta as localizações: 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Apresenta a localização. As linhas do sistema de coleta e transporte previsto foram 

concebidas, segundo a Proposta do Projeto Existente, com os mesmos Interceptores “A”, “B” e “C” 

e tendo, também, a ETE na mesma posição, tomando-se um cuidado especial para o lançamento dos 

efluentes tratados. O lançamento do efluente final foi estrategicamente posicionado, a fim de não 

implicar na captação do SAA de Aparecida. Concebendo esta conjuntura, em conjunto com a 

localização da ETE e o limite do município de Potim, para o caminhamento do emissário e difusor, 

apresentados conforme a ilustração adiante de esquema geral dos sistemas propostos.  

 

Avaliação: SATISFATÓRIO 
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2.d.4 Descrição física das unidades a serem implantadas 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: A descrição física das unidades a serem implantadas é feita a seguir, contemplando o Sistema 

de Afastamento de Esgoto previsto para o Município de Potim. Rede Coletora: Assim denominada no 

projeto, a Rede Coletora em questão, receberá, no PVD01, localizado na Sub-Bacia 12, os esgotos 

descarregados pela Linha de Recalque da EEE-01 a ser implantada nessa sub-bacia.  A rede será 

executada em tubos de PVC, com diâmetro de 150 mm, terá extensão de 1.421,00 m e lançará os 

esgotos em um poço de visita existente da Sub-Bacia SB11. Contará com 21 poços de visitas e seus 

trechos terão profundidade variando entre 1,05 e 1,56 m prevalecendo profundidades menores ao 

longo de sus extensão. Interceptor Trecho A: terá extensão de 1.562,00 m, sendo 953,00 m de 

executados em tubos de PVC e 609,00 m em tubos de ferro fundido. Para os dois materiais haverá 

trechos com 200 e 250 mm de diâmetro. Contará com 25 poços de visita e terá profundidade variadas, 

havendo inclusive trechos executados sobre o terreno, apoiados em blocos de concreto. Interceptor 

Trecho B; terá extensão 444,70 m, com diâmetro de 150 mm, sendo 443,00 executados em tubos de 

PVC e 16,70 m em tubos de ferro fundido. Contará com 8 poços de visita e terá profundidade variando 

entre 1,00 e 2,38 m, prevalecendo profundidades mais rasas ao longo de sua extensão.  O último 

trecho desse Interceptor compreenderá uma travessia aérea sobre o Córrego Putim (trecho em ferro 

fundido) que termina em um PV existente. Interceptor Trecho C; terá 469,00 m de extensão, previsto 

tubos de PVC, dos quais 293,00m terão diâmetro igual a 200 mm e 176,00 m de diâmetro de 250 mm. 

Contará com 8 poços de visita e terá profundidade da ordem de 0,80 a 0,85 m. descarregará os esgotos 

na EEE-Final. Apresenta todo o encaminhamento e perfis com desenhos. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Para os diâmetros de coletores, a concessionária trabalhará com PVC Ocre, tendo em vista 

que este é um material amplamente utilizado no ramo de infraestrutura em esgotamento sanitários, 

tem baixa rugosidade favorecendo o escoamento do efluente, seu peso é bem menor em comparação 

com os outros tipos de materiais como ferro fundido ou concreto e também é um material com ótima 

durabilidade. Na impossibilidade de se trabalhar com o PVC Ocre serão avaliados outros materiais 

podendo ser:  Ferro fundido e Concreto / Concreto Armado. 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Cita: “ A rede coletora da zona Miguel Vieira já possui coletores-tronco e interceptores 

implantados, que encaminham o esgoto até a ETE desativada Miguel Vieira.  Para a rede da zona 

Central e bairro Vista Alegre, de acordo com o documento em 01POTIM-PLANTA GERAL (.dwg) 

revisado em 2017, ainda é necessário implantar dois trechos de interceptores – trecho B e trecho C 

(em total de 914 metros), que coletariam os esgotos do bairro Central e encaminhariam até a ETE 

(trecho B) e até a linha de recalque final (trecho C). A linha de recalque final, iniciada na estação 

elevatória final próxima à ponte Ministro Roberto Cardoso Alves também deve ser implantada, com 

comprimento de 707,5 metros e diâmetro de 250mm.” 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 
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Análise: Apresenta o quadro: 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: apresenta as descrições: 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Neste sistema serão implantados os Interceptores “A”, “B” e “C”, que conduzirão o esgoto 

até a Elevatória Final proposta e que serão executados no sistema convencional, através de valas a 

céu aberto. O efluente recalcado da Estação Elevatória 01, no Bairro Miguel Vieira, seguirá para o 

Interceptor “A”, que acompanhará o sentido do Bairro Vista Alegre e será conectado ao Interceptor 

“B”. Neste momento, somar-se-ão os efluentes dos Bairros, sendo transportados para a Elevatória 

Final. Os lançamentos que, hoje são descartados no Rio Paraíba do Sul, serão transportados para a 

Elevatória Final, por meio do Interceptor “C”. Foi prevista a implantação de 6.243 m de interceptores, 

a serem construídos, conforme apresentado anteriormente, o emissário final da ETE terá, 

aproximadamente, 1.800 m de extensão e sua implantação será concluída com a finalização das obras 

da ETE. 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

2.d.5 Descrição dos corpos receptores que serão utilizados para o lançamento de efluentes 

tratados; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

 Análise: O corpo receptor que receberá os efluentes tratados da estação de tratamento de esgotos de 

Potim será o Rio Paraíba do Sul, sendo o lançamento feito por meio de um emissário em ponto 

localizado a jusante da captação de água do município, banha os estados de São Paulo, Rio de Janeiro 

e Minas Gerais formado a partir da junção dos rios Paraitinga e Paraibuna, que atravessa a importante 

região sócio- econômica do Vale do Paraíba. Com nascente na serra da Bocaina, no Município de 

Areias, no Estado de São Paulo o Rio Paraíba do Sul nasce, com o nome de Rio Paraitinga, recebendo 

o nome Rio Paraíba do Sul na confluência com o Paraibuna, na Represa de Paraibuna.  Tem extensão 

de cerca de 1.137 km, desde a nascente até a foz no Município de São João da Barra no Rio de Janeiro, 

sendo que sua bacia possui uma área de drenagem de aproximadamente 55.000 km². A produção 

hídrica superficial dentro dos limites territoriais da bacia apresenta as seguintes vazões características 

(PERH 2004-2007): QLP (vazão média) =  216 m³/s; Q7,10 (vazão mínima média de 7 dias 

consecutivos e 10 anos de período de retorno) =  72 m³/s. De acordo com a documentação técnica em 

que se baseia o Edital, no ponto de lançamento dos efluentes da ETE tem-se as características 

apresentadas a seguir: Coordenadas do ponto de lançamento:  

Fuso: 23 K; Altitude:477 m Área de drenagem (Ad): 10.218 km². Com o emprego da metodologia da 

Regionalização Hidrológica determinou-se, segundo os estudos mencionados a vazão mínima igual a 

Q7,10 = 39,47 m³/s. no que tange à qualidade das águas, o Rio Paraíba do Sul, na região em estudo é 

classificado como classe 2. Não apresentou as qualidades da água do Rio Paraíba. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 
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 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: O bairro de Miguel Vieira tem sua própria Estação de Tratamento de Esgoto com a eficiência 

quase nula e o emissário final de esgoto faz o lançamento no córrego Potim, este que, é um corpo 

hídrico de baixa vazão, a capacidade de diluição do córrego não é alta o que pode causar problemas 

de eutrofização nos pontos próximos ao lançamento, tem enquadramento de classe 2, desagua no Rio 

Paraíba do também classe 2. A Estação de Tratamento de Esgotos do Centro, tem lançamento no Rio 

Paraíba do Sul, cujo corpo hídrico é classificado como classe 2. A captação de água do município de 

Aparecida do Norte está à jusante do lançamento proposto de esgotos de Potim. A capacidade de 

diluição do Rio Paraíba do Sul é alta devido ao seu porte. Não traz as características quantitativas e 

qualitativa do Rio Paraíba. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: O corpo receptor a ser utilizado pela ETE Central do município de Potim é o rio Paraíba do 

Sul, enquadrado como Classe 2 de qualidade da água, conforme critérios da Resolução CONAMA 

357/2005. O corpo receptor da ETE Miguel Vieira é o Córrego Ribeirão Potim, também enquadrado 

como Classe 2. Não traz as características quantitativas e qualitativa do Rio Paraíba. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Descreve o Corpo receptor: 
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Não foi solicitado, mas a proponente apresenta uma simulação de cálculo de autodepuração do Rio 

Paraíba. 
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O estudo de depuração demonstra a capacidade de autodepuração do Rio Paraíba do Sul, 

demonstrando as curvas de degradação, depuração e recuperação, demonstra que a distância onde 

temos a menor concentração de OD será superior aos 84 km, na zona de depuração. Apresenta também 

uma análise de da mistura no ponto de lançamento.  

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

 Análise: Apresenta a descrição do Rio Paraíba no aspecto geográfico. Não apresenta as características 

qualitativas e quantitativas do corpo receptor. Apresenta o índice de cobertura de coleta de esgoto nos 

municípios da Bacia do Rio Paraíba. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Conforme mencionado na proposta, o Corpo receptor é o Rio Paraíba do Sul, classificado 

como um Rio de Classe 2 e é de suma importância salientar que o ponto de lançamento do efluente 

final do município de Potim será a jusante da captação do SAA de Aparecida, a fim de não prejudicar 

a captação da cidade vizinha e nem as leis ambientais. Nesta proposição, os efluentes são lançados 



 

194 

conforme a Classe 2, não havendo a necessidade de autodepuração. Independentemente deste fato, 

haverá um difusor que proporcionará uma diluição mínima de 1:100. A Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul, é monitorada, segundo o CBH-PS (Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba 

do Sul), sobre a Revisão e Atualização do Plano de Bacias UGRHI-2, relativo ao ano de 2016 (Produto 

06/11), por duas estações de monitoramento, na área da Captação do SAA de Aparecida, saber: PARB 

02600: Qualidade das Águas; e a 58201500: Fluviométrica.  

 

Pelos dados do CONAMA, observou-se que os dados da Estação PARB 02600 indicam a qualidade 

das águas como não adequadas, devido aos critérios de Coliformes, DBO, Manganês e Ferro. 

Entretanto, não impede que, em tratamento convencional, que é associado às águas de Classe 2 

CONAMA, possam haver adequações e melhorias relativamente simples, de modo a produzir água 

potável, segundo a Portaria de Consolidação no 5/2017, do Ministério da Saúde. Vale ressaltar que 

existiam, no ano de 2013, 178 Pontos de Lançamento cadastrados no Rio Paraíba do Sul, segundo 

dados da AGEVAP (Associação Pré-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul) 

dos quais pouco mais de uma dezena referia-se a descargas industriais, no Estado de São Paulo; onde 

se encontram por volta de 25% da área de drenagem total da bacia.  A disponibilidade hídrica ofertada 

pelo Rio Paraíba do Sul, na região de Potim, pode ser estimada com base na vazão referencial Q7,10 

- que é disponível/outorgável, para o uso na faixa de 50% da mesma. Assim, tomando-se como 

referência os dados publicados no Anexo II do Termo de Referência, para o ponto na região de Potim, 

tem-se: Rio Paraíba do Sul, na região de Potim Área de Drenagem: 14.400 km2; Q95%: 72.000 L/s; 

Q7,10: 93.000 L/s; Vazão Outorgável: 46.500 L/s. Temos ainda a Jusante da Foz dos Rios Paraibuna 

e Paraitinga: Área de Drenagem: 4.263 km2; Q95%: 29,74 m3/s; Taxa: 6,98 L/s/km2. E a Montante 

da Confluência com o Rio Pomba: Área de Drenagem: 34.410 km2; Q95%: 168,30 m3/s; Taxa: 4,89 

L/s/km2. O Plano de recursos hídricos da Bacia apresenta o estudo de demanda de água, envolvendo 
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também as áreas industriais e agrícolas, cujos aspectos representativos estão apresentados, 

demonstrando a viabilidade técnica de se utilizar este manancial, em relação aos dados referenciais 

censitários do ano 2000, segue vazões: Demanda no Abastecimento Público; Vazão Média Produzida: 

5,63 m3/s; População Servida: 1.614.514 habitantes. Demanda nas Indústrias; Vazão: 2,24 m3/s. 

Demanda Agrícola; Captação: 11,14 m3/s; Retorno: 3,11 m3/s. Apresenta ainda os sistemas de 

abastecimentos público de água que fazem a captação no Rio Paraíba do Sul: 

 

Abordou as características geográficas, quantitativo e qualitativo da água, dados das demandas, uso 

da água frente ao Recurso hídrico em pauta. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

2.d.6 Avaliação dos aspectos ambientais e dos aspectos socioeconômicos. 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Melhoria geral da eficiência do sistema de coleta e transporte de esgotos do município, em 

função do remanejamento dos trechos de coletores inadequados e da implantação de coletores novos, 

interceptores e estações elevatórias; Redução significativa dos incômodos causados aos munícipes 

pelos problemas operacionais, tais como entupimento de coletores e extravasamento de poços de 

visita, atualmente existentes no sistema coletor; Melhoria da qualidade das águas dos cursos d’água, 

tais como o Córrego sem Nome, o Ribeirão Putim e o Rio Paraíba do Sul; Redução do risco de 

disseminação de doenças transmitidas pelos esgotos ou pelos cursos d’água, em razão da eliminação 

dos lançamentos de esgotos brutos; Redução/eliminação de incômodos tal como o mau odor e de 

riscos de contração de doenças aos moradores residentes nas proximidades da estação de tratamento 

do bairro Miguel Vieira, em decorrência da desativação da estação de tratamento de esgotos ora 

existente e inoperante, da recuperação do local e da instalação de uma estação elevatória; Ocorrência 

mínima de impactos decorrentes das obras das estações elevatórias e da estação de tratamento, uma 

vez que são locais ou já impactados por obras iniciadas e não concluídas (caso da estação elevatória 

final e da estação de tratamento de esgotos) ou impactados pela existência de componente do sistema 

(no caso da estação elevatória no bairro Miguel Vieira); Efeito pouco significativo na qualidade das 
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águas do Rio Paraíba decorrente do lançamento de efluentes tratados pela nova estação a ser 

implantada.  No “Estudo de Concepção e Projeto de Engenharia para o Afastamento e Tratamento do 

Esgoto Sanitário da Sede de Potim-SP”, um dos documentos técnicos que servem de referência para 

o presente Edital, no qual se concluiu que:  “Verifica-se que o ponto crítico, ou seja, o ponto de menor 

concentração de oxigênio dissolvido no curso d’água ocorrerá a 58,3 km do lançamento e o seu valor 

será de 7,60 mg/L, portanto, conclui-se que o curso d’água apresenta boa capacidade de 

autodepuração e que o lançamento do efluente tratado no corpo receptor ocorrerá dentro dos padrões 

prescritos pela legislação vigente. ”, o teor mínimo admissível de oxigênio dissolvido para rios de 

classe 2, como é o caso do Rio Paraíba do Sul é de 5,0 mg/l.  Analisa apenas a redução dos impactos 

com a implantação do SES, como poluição do meio ambiente e diminuição do risco de doenças de 

veiculação hídrica. Não aborda os aspectos ambientais e socioeconômicos. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Apresenta o IQA é calculado pelo produtório ponderado das qualidades de água 

correspondentes às varáveis que integram o índice, sendo estas: Temperatura da água; pH; Oxigênio 

Dissolvido; Demanda Bioquímica de Oxigênio; Coliformes Termotolerantes / E. Coli; Nitrogênio 

total; Fósforo total; sólido total; e Turbidez. O IQA para os anos de 2012 a 2017 está na faixa do 

regular, e isto pode ser em decorrência do lançamento de esgotos in natura por parte do município de 

Potim, pode-se citar também a melhoria da qualidade dos ribeirões e córregos que sofrem com 

lançamento de esgotos in natura, os frequentadores e usuários dos rios estão expostos a contaminações 

devido à falta de coletores interligando o sistema de tratamento, com as devidas interligações com os 

coletores, a população não ficará mais exposta a este tipo de risco o que gera consequentemente uma 

melhoria na qualidade de vida e até a redução das despesas nas unidades básicas de saúde. A cidade 

pode ser tida como uma cidade hospedeira e esta atividade movimenta significativamente a economia. 

Uma cidade que cumpre com seus compromissos ambientais através do saneamento básico gozará de 

impactos socioeconômicos, atraindo turistas, comércios e indústrias, benefícios direto a população 

como um todo através de saúde pública e renda. Não traz os aspectos ambientais e socioeconômicos 

solicitados e específicos para o Município de Potim. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Traz um quadro de Avaliação dos aspectos e riscos ambientais e socioeconômicos e 

respectivas medidas de mitigação, de caráter genérico, muito utilizado nos meios acadêmicos, mas 

não aborda os temas específicos do município. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta: 
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Abordou temas genéricos sobre os impactos da falta de saneamento, não abordou os temas específicos 

da cidade de Potim. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta os aspectos ambientais e socioeconômicos de forma a atender o solicitado. 

Apresenta um estudo de autodepuração, por consequência leva em conta os aspectos ambientais. 

Apresenta os reflexos socioeconômicos frente a implantação do SES. 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Como abordado no Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Paraíba do Sul (PDRH-

PS), a região do município de Potim está inserida no domínio dos Cinturões Móveis 

Neoproterozoicos, compreendendo extensas áreas representadas por planaltos, alinhamentos serranos 

e depressões interplanálticas elaborados em terrenos dobrados e falhados, incluindo, principalmente, 

metamorfitos e granitoides associados, com média de 520 m acima do nível do mar. O município é 

relativamente plano, pois está inserido na unidade geomorfológica depressão do Rio Paraíba do Sul. 

A origem dos solos presentes no município são de complexos granitogênese migmatitos, depósito 

pouco a moderadamente consolidado e depósito consolidado, contendo os seguintes domínios de 

rochas gnáissicas de origens magmática e/ou sedimentar de médio grau metamórfico e rochas 

graníticas desenvolvidas durante o tectonismo com, aproximadamente, 33.452 km² sobre os 

sedimentos arenosos do Pleistoceno com, aproximadamente, 0,402 km² e sobre os sedimentos 

arenosos e argilosos, podendo incluir níveis carbonosos do Terciário com, aproximadamente, 10.615 

km² de extensão. Seu clima é classificado como semiúmido, por estar inserido na zona tropical Brasil 

central, com temperaturas médias variando entre 15 a 22ºC. O sistema de aquífero presente no 

município de Potim é o Aquífero Taubaté, que ocupa toda a sua extensão territorial, e é formado pelos 
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sedimentos da Bacia de Taubaté de idade Terciária, localizada entre a Serra da Mantiqueira e o reverso 

continental da Serra do Mar, numa área com cerca de 2.000 km². E ainda a existência de porções de 

argila na bacia, relacionadas a pacotes de sedimentos arenosos, propicia a existência de “aquíferos 

suspensos”. Em casos de contaminação, a investigação detalhada da extensão das plumas de 

contaminação é dispendiosa e, geralmente, seus resultados são incertos.  A produtividade do Aquífero 

Taubaté é bastante variável, apresentando valores de capacidade específica entre 0,2 e 14 m3/h/m, 

sendo clara uma menor permeabilidade dos sedimentos na porção central da bacia sedimentar, na 

região de Tremembé-Pindamonhangaba. Portanto a ausência de saneamento torna-se um vetor de 

poluição importante desses aquíferos. Segundo o Termo de Referência do Plano Diretor de Drenagem, 

o Rio Paraíba do Sul é de jurisdição federal, pois estende-se por três Estados da Federação: São Paulo, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro. A gestão ambiental do Rio Paraíba do Sul é feita pelo Comitê de 

Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP. A Unidade de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos do Paraíba do Sul - UGRHI-2 abrange uma área de 14,228 km², correspondente à 

totalidade de 34 municípios inseridos na região do Vale do Paraíba, no leste do Estado de São Paulo. 

O município de Potim integra a UGRHI-2. A expansão demográfica e o intenso e diversificado 

desenvolvimento industrial ocorridos nas últimas décadas na Região Sudeste, refletem-se na 

qualidade das águas do Rio Paraíba do Sul, como fontes poluidoras mais significativas. A ocorrência 

de desmatamentos nas margens da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul é o principal processo 

responsável pelo assoreamento. Atualmente, no município de Potim, todo o esgoto coletado é lançado 

sem tratamento no Rio Paraíba do Sul, o município cresceu de forma desordenada, fato que caracteriza 

a cidade como urbanização concentrada. A densidade municipal, segundo o último Censo do IBGE 

(2010), é de 436,20 hab./km² e 19.397 habitantes. Hoje, a população estimada é de 24.143 habitantes 

(IBGE, 2018). O salário médio mensal era de 2,1 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas 

em relação à população total era de 6,5%. Os domicílios com rendimentos mensais de até meio salário 

mínimo por pessoa, 42,8% da população apresentavam-se nessas condições. Apresenta os gráficos do 

panorama socioeconômico municipal, conforme o IBGE (2017): População no último senso; taxa de 

escolarização de 6 aos 14 anos; PIB percapita; Percentual da população com renda menor de 0,5 

salário mínimo; Mortalidade infantil; Pirâmide Etária de 2010; Características do Município: 

Localização e acessos: O município de Potim está localizado na microrregião de Guaratinguetá, 

situado nas coordenadas geográficas 22º50’34” de latitude sul e 45º15’05” de longitude oeste, 

limitando-se com os seguintes municípios: Ao Norte com o município de Guaratinguetá; A oeste com 

o município de Pindamonhangaba; Ao Sul com o município de Roseira; A sudeste com o município 

de Aparecida. Sua Sede está localizada a, aproximadamente, 167 km da capital, São Paulo. O principal 

acesso rodoviário a Potim é pela BR-116, Rodovia Presidente Dutra, até o seu entroncamento com o 

trevo de Aparecida, seguindo pela BR-488, até a Avenida Júlio Prestes, e Ponte Ministro Roberto 

Cardoso Alves, até alcançar Potim. Com área territorial de 44,47 km², Potim apresenta a seguinte 

subdivisão administrativa: Sede; Bairros: Barranco Alto, Centro, Chácara Tropical, Chanceler 

Tropical, Frei Galvão, Jardim Alvorada, Jardim Cidade Nova, Jardim Residencial Alvorada, 

Residencial Alvorada, Morada dos Marques, Miguel Vieira, Potim, Pousada Pássaros, São José, São 

Pedro, Vieiras, Vila Olívia, Vila São Pedro e Vista Alegre. Conforme a classificação climática de 
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Köppen-Geiger, o clima é do tipo Cwa, subtropical de inverno seco (com temperaturas inferiores a 

18ºC) e verão quente (com temperaturas superiores a 22ºC). Este é o clima da maior área do Estado 

de São Paulo, principalmente nas regiões central, leste e oeste. Sua pluviosidade média mensal é 

superior a 60 mm e a anual, inferior a 1.333 mm.  

 

Potim está inserido na UGRHI 02 - Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 02 - Bacia do 

Rio Paraíba do Sul, que possui área de 14.444 km².  Seus limites são: ao norte, com a UGRHI 01 

(Serra da Mantiqueira), além do Estado de Minas Gerais; a nordeste, com a UGRHI 05 

(Piracicaba/Capivari/Jundiaí); a oeste, novamente com a UGRHI-05 e com a UGRHI-06 (Alto Tietê), 

sendo que esta última também faz o limite sudoeste; ao sul, com a UGRHI-03 (Litoral Norte); a 

sudeste, também com a UGRHI 03 e com o Estado do Rio de Janeiro; e a leste e nordeste, com os 

Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. No Estado de São Paulo, abrange 36 municípios. Os 

principais rios da Bacia do Rio Paraíba do Sul são: Paraíba do Sul, Paraibuna, Paraitinga, Jaguariúna, 

Buquira/Ferrão, Embaú/Piquete, Bocaina e Pitangueiras/ Itagaçaba. Os principais rios de Potim são: 

Rio Paraíba do Sul, Ribeirão dos Buenos e Córrego Potim. O Rio Paraíba do Sul, na região de Potim, 

apresenta a seguinte disponibilidade hídrica: Área de drenagem: 14.400 km²; Q95%: 72.000 L/s; 

Q7,10: 93.000 L/s; Vazão outorgável: 46.500 L/s. Histórico: traz o breve histórico do município, cita 

que no dia 23 de dezembro de 1981 foi criado o Bairro de Potim, pela Lei no 3.198. No dia 30 de 

dezembro de 1991, sancionou a Lei no 7.664/91, que oficializou legalmente a emancipação do antigo 

Bairro de Potim do município de Guaratinguetá.  
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O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é um indicador criado pelo Governo 

Federal, para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas. O Índice é calculado através do 

rendimento escolar (aprovação e evasão) no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(Saeb) e na Prova Brasil. Em 2017, segundo o IBGE, o IDEB do município de Potim era de 5,90, para 

os anos iniciais e 4,20, para os anos finais, numa escala que varia de 0 (zero) a 10 (dez). De acordo 

com o IBGE, a taxa de mortalidade infantil média na cidade, em 2017, era de 23,81 para 1.000 

nascidos vivos. 
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Apresenta a Avaliação dos Impactos Ambientais relativo as atividades da ETE. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

Tópico 2e. Cronograma Físico das Obras Propostas para o Sistema de Esgotamento Sanitário: 

peso = 0,50  

Quesitos 

2.e.1 Relação de todas as soluções e obras propostas para o sistema de esgotamento sanitário 

com a previsão do início da sua implantação, término das obras e início da operação; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Apresenta a Relação de todas as soluções e obras propostas para o sistema de Esgotamento 

Sanitário com a previsão do início da sua implantação, término das obras e início da operação; 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise:  Apresenta a Relação de todas as soluções e obras propostas para o sistema de Esgotamento 

com a previsão do início da implantação, término das obras e sem a previsão do início da operação; 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 
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Análise: Apresenta a Relação de todas as soluções e obras propostas para o sistema de Esgotamento 

Sanitário com a previsão do início da implantação, término das obras e sem a previsão do início da 

operação; 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta a Relação de todas as soluções e obras propostas para o sistema de Esgotamento 

Sanitário com a previsão do início da sua implantação, término das obras e início da operação; 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta a Relação de todas as soluções e obras propostas para o sistema de Esgotamento 

com a previsão do início da sua implantação, término das obras e início da operação; 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise:  Apresenta a Relação de todas as soluções e obras propostas para o sistema de Esgotamento 

Sanitário com a previsão do início da sua implantação, término das obras e início da operação; 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

2.e.2 Apresentação dos predecessores de cada uma das atividades propostas com indicação do 

caminho crítico de implantação do programa. 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Apresenta dos Predecessores de cada uma das Atividades Propostas com Indicação do 

Caminho Crítico de Implantação do Programa   

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Apresenta dos Predecessores de cada uma das Atividades Propostas com Indicação do 

Caminho Crítico de Implantação do Programa.  

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Apresenta dos Predecessores de cada uma das Atividades Propostas com Indicação do 

Caminho Crítico de Implantação do Programa   

Avaliação: SATISFATÓRIO 
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 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta dos Predecessores de cada uma das Atividades Propostas com Indicação do 

Caminho Crítico de Implantação do Programa.   

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta dos Predecessores de cada uma das Atividades Propostas com Indicação do 

Caminho Crítico de Implantação do Programa.   

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Apresenta dos Predecessores de cada uma das Atividades Propostas com Indicação do 

Caminho Crítico de Implantação do Programa.  

Avaliação: SATISFATÓRIO 

PARTE 3  

PROGRAMA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

Pontuação máxima: 20 pontos (vinte pontos) 

Tópico 3a. Administração geral dos Sistemas de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento 

Sanitário: peso = 0,60 

Quesitos 

3.a.1 Descrição dos sistemas informatizados a serem utilizados e automação dos sistemas (SES 

e SAA); 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: O CCO terá recursos que garantem alta confiabilidade e disponibilidade, permitindo a 

operação e o monitoramento contínuo de todo o sistema, será um Sistema de Controle Distribuído 

contendo equipamentos, não só nas instalações do CCO, como também nos locais onde será feita a 

aquisição de dados, como nos dispositivos da ETA, captação, rede de água, etc., terá funcionabilidade 

de coordenação: que permitirá o monitoramento dos parâmetros operacionais de todo o sistema, 

incluindo a ETE;  De operação e supervisão da ETA: para controlar a operação do sistema de produção 

de água potável, incluindo a captação, adução de água bruta e a ETA;  De operação e supervisão da 

rede de distribuição de água: para controlar a operação do sistema de distribuição, incluindo 

reservatórios, boosters e os demais dispositivos da rede de distribuição de água. O sistema de 

automação será implementado concomitantemente à implementação de outras ferramentas, com SIG, 

por exemplo, pois fazem parte do sistema integrado de gestão da Concessionária. O software de 
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gerenciamento e controle de serviços será totalmente integrado com o software comercial de 

atendimento ao público e será desenhado segundo os conceitos discutidos nos itens anteriores, 

devendo automatizar os processos:  Registro das solicitações de serviços com as informações gerais 

aplicáveis para todos os serviços e as informações particulares para determinados serviços ou grupo 

deles; Procedimento de transferência de informações entre as várias áreas envolvidas com protocolo 

de encaminhamento e recebimento, inclusive com mensagens de alerta para os responsáveis pelas 

atividades; Módulo de auxílio à programação dos serviços; Módulo de notificação das áreas de 

atendimento sobre a programação dos serviços; Módulo de gerenciamento das equipes de campo e 

controle de produtividade, inclusive contemplando as atividades de apoio como novo suprimento dos 

veículos, controle de estoque e consumo de materiais, controle da inspeção preventiva dos veículos, 

controle do abastecimento e consumo de combustível e agendamento e controle da manutenção 

preventiva e corretiva dos veículos; Procedimento de registro e baixa dos serviços executados com as 

respectivas comunicações às demais áreas; Módulo de auxílio à pesquisa “pós-serviço”; Módulo de 

integração com a Agência Virtual da Internet de forma a possibilitar que o cliente possa acompanhar 

as providências tomadas em relação à sua solicitação e a programação da execução dos serviços 

solicitados. Tão logo todo o processo de planejamento e controle da prestação de serviços esteja 

consolidado, será acrescido a esse módulo uma rotina de envio de correio eletrônico ao usuário que 

manifestar interesse para informação sobre a programação da execução dos serviços, permitindo o 

agendamento de horários quando necessário; Módulo de tabulação e controle das características dos 

serviços executados para auxiliar no processo de identificação das causas que levam aos problemas e 

à necessidade de sua correção (PDCA); Módulo de apuração e composição de custo dos serviços 

relatórios com o objetivo de acompanhamento da eficiência e eficácia do processo como um todo; 

Módulo de geração das informações e relatórios exigidos pelo Poder Concedente;  Módulo de 

gerenciamento de contratos de prestação de serviços de manutenção, gerados relatórios de 

acompanhamento dos contratos, incluindo os diversos tipos de manutenção previstos, o agendamento 

das rotinas de manutenção, valores pagos e a pagar. O Sistema Informatizado de Automação e 

Monitoramento Operacional, compreenderá Software Supervisório e sistema de automação e 

telemetria com desenvolvimento de aplicativo para monitoramento e controle no CCO – Centro de 

Controle Operacional – da Concessionária. Elaborado em plataforma multigerenciável, programação 

dos CLP's da rede para a plataforma de coleta de dados via rede privada de comunicação do tipo rádio 

modem, o sistema apresenta as seguintes especificações: Elipse E3 Server V4.0; 5000 (Cinco Mil) 

Tag's; 3 (três) Viewer Control; 10 (dez) Viewer only; 1 (um) Driver Adam Advantech; 1 (um) Driver 

Dexter uDx 100; 02 (dois) Drivers Modbus; Banco de dados compatível com o Elipse E3 Server V4.0 

com capacidade mínima para 1TB de armazenamento e duas conexões simultâneas. Permitirá o 

monitoramento, controle e automação na central de controle e operação (CCO) e nos Controladores 

Lógicos Programáveis (CLP’s) dos pontos de coleta de dados. O aplicativo terá disponível as 

seguintes funcionalidades: O aplicativo deverá permitir que a leitura do CLP seja realizada em dois 

blocos: um primeiro bloco de informações de 1ª ordem (prioritárias) e um segundo bloco de 

informações de 2ª ordem (não prioritárias), com o objetivo de acelerar a comunicação do sistema. As 
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leituras deverão ocorrer a cada 30 seg. para os blocos de 1ª ordem e a cada 60 seg  para os blocos de 

apresentará dois tipos de telas para operação, Tela de visualização geral e Tela 

sinalizados através de “led’s” indicando a situação operacional (Ex.: ligado verde, desligado-branco, 

manutenção-cinza e falha-vermelho) e um resumo das principais informações da estação; Os sistemas 

com alarmes ativos serão destacados em amarelo para fácil identificação dos operadores e permanecer 

nesta condição até que a falha seja sanada; O “nome” de cada sistema deverá “piscar” em verde toda 

vez que um log de comunicação for confirmado com o supervisório. O monitoramento da 

comunicação deve ser constante, sendo detectado um atraso recorrente na comunicação, deverá ser 

apresentado um “relógio” em vermelho na “janela” do respectivo local, indicando que a comunicação 

está com interferência. Havendo um período (a critério da Concessionária) de falha na comunicação, 

onde o supervisório não consiga coletar as informações do ponto remoto, o mesmo deverá apresentar 

um alarme de falha de comunicação; A divisão dos sistemas ocorrerá de acordo com a necessidade 

da Concessionária (Sede, Distritos, sul, norte, centro, água, esgoto, reservatórios, etc.); A visualização 

dos sistemas será efetuada sobre o mapa da cidade, onde, quando necessário, será projetado em uma 

nova tela que será exibida em um segundo monitor, esta projeção deverá permitir operar o sistema no 

formato de multi-telas;   O funcionamento dos sistemas (blocos lógicos), Casa de Bombas 

(Elevatórias), reservatórios e afins, serão totalmente independentes do sistema central em modo 

automático, cada um possuindo sua lógica particular de funcionamento. Caso o sistema central de 

telemetria não funcione, os demais blocos lógicos de abastecimento devem permanecer com seu 

funcionamento normal, ligando e desligando bombas, abrindo e fechando válvulas, etc.; O sistema 

central de telemetria só poderá interferir na lógica de funcionamento dos demais blocos lógicos, 

quando estes forem colocados em modo manual, através do sistema central; As Telas individuais por 

local possuirão as seguintes informações: Situação real em execução no campo (Ex.: ligado, 

desligado, aberto, fechado, níveis, pressões, vazões, corrente, velocidade, etc.); Indicadores, estados 

e níveis tanto em formato gráfico quanto em display numérico; Gráfico de tendência dos dados 

coletados das últimas duas horas coletadas de minuto a minuto; As telas dos locais devem exibir de 

forma minimizada as suas referências a jusante e a montante. O sistema proporciona a opção de 

exibição de Telas por tipo de estação, onde deverão ser criados filtros com grupos separados dos tipos 

de pontos de monitoramento; O sistema possibilitará a geração de relatórios de forma global (gráficos 

e analíticos), por local ou por indicador. As informações deverão ser registradas nos relatórios globais 

a cada 10 minutos ou a cada mudança de estado dos acionamentos; Existindo a necessidade de gerar 

relatório com um histórico além do pré-definido automaticamente (Tempo Real), poderá ser utilizado 

um filtro (Histórico) que possibilitará a definição de outro intervalo de tempo com início e fim 

aleatórios (data e horário); Contará com telas para registro do histórico de alarmes e eventos de cada 

local assim como registro das 

modo gráfico e texto, relacionados aos arquivos históricos. Os mesmos ainda poderão ser exportados 

em formato compatível com planilha eletrônica (*.XLSX) e em formato PDF; O backup diário das 

sistema possuirá uma tela de configuração dos parâmetros de alarmes com ajuste através de set points 
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obedecendo às categorias operacionais de acesso ao sistema, controlado por login/senha; A estrutura 

de alarmes permitirá ao usuário definir níveis de prioridade e limites de atuação para cada alarme, 

além de possibilitar a associação de diferentes tarefas a cada um deles; O administrador do sistema 

poderá também em execução, alterar limites, habilitar/desabilitar e/ou modificar mensagens dos 

alarmes, com controle de login/senha. Deverá possibilitar a geração de relatório de cada modificação 

nos parâmetros de alarme, com identificação pelo nome de usuário, indicando a situação anterior e os 

novos parâmetros definidos; O objeto de visualização de alarmes permitirá o monitoramento em 

tempo real dos mesmos, podendo mostrar tanto os alarmes ativos quanto os já reconhecidos; O 

software armazenará arquivos históricos, responsáveis pelo registro dos dados de processo, para 

posterior análise. Sendo que os históricos poderão ser definidos pelo administrador do sistema e a 

ferramenta de análise histórica poderá ser utilizada para uma visualização mais sofisticada dos dados, 

através de filtro de dados; O sistema representará na tela de forma gráfica a realidade existente hoje 

no sistema de saneamento do município de Potim, permitindo o monitoramento e controle, manual e 

automatizado nesta mesma. Deverá possuir tela específica para apresentação da situação geral da rede 

de comunicação, indicando o status de cada local tanto nos blocos de 1ª ordem quanto nos blocos de 

2ª ordem; Objetos de tela serão gráficos, possibilitando acionamentos e comandos através da 

utilização das funções do mouse sobre os referidos elementos gráficos. Estes comandos manuais 

(comando manual) deverão ter prioridade sobre o fluxo normal do processo (comando automático); 

Para acionamentos feitos em modo manual o sistema solicitará o login do operador que deseja 

executar o comando, bem como exibir um campo para justificativa do comando manual, ainda nesse 

conceito deverão ser criados relatórios para análise dos motivos dos acionamentos manuais; O sistema 

permite os intertravamentos, para que o acionamento das funções via mouse não execute ações 

prejudiciais ao sistema (Ex.: ligar simultaneamente duas bombas que executam a mesma função); O 

sistema possibilita a importação de desenhos de editores gráficos para Windows, como por exemplo, 

o Paintbrush e o Corel Draw; com a finalidade de trazer para a tela gráfica a situação real em campo; 

O sistema possui telas para exibição de imagens em tempo real fornecidas por câmeras IP (Full HD 

de 30 frames por segundo no mínimo, com compactação de 3MB e resolução de 1920 x 1080p) 

instaladas nos sistemas do CCO e em locais definidos pela Concessionária;  

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Neste tópico será apresentado um descritivo básico do sistema administrativo a ser utilizado 

pela concessionária, sendo que serão elaboradas aplicações e customizações de acordo com a 

necessidade do Consórcio Potim Ambiental. Será implantado um ERP “Enterprise Resource 

Planning” ou Sistema Integrado de Gestão Empresarial. O ERP é um software que melhora a gestão 

das empresas, automatizando os processos e integrando as seguintes atividades: Recursos Humanos; 

Compras; Contabilidade; Fiscal; Financeiro; Contas a pagar, terá a possibilidade de se integrar os 

softwares comerciais e operacionais com o sistema administrativo para controle global do negócio, 

uma base de dados operacional e gerencial confiável. Apresenta o fluxograma completo de um ERP, 
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onde pode-se notar todas as suas possíveis integrações e interfaces. Apresentadas as principais 

funcionalidades dos diversos módulos: Módulo recursos humanos: Folha de Pagamento; Benefícios; 

Férias; Gestão de faltas e abonos. Módulo compras terá as funcionalidades: Cadastro de fornecedores; 

Gestão de fornecedores; Gestão de estoque; Gestão de Ordens de compra. Módulo Contabilidade 

realizará toda a gestão contábil exigida pela Concessionária de acordo com o seu regime tributário e 

fiscal: DRE; Balancetes; Livro Caixa; Tributos. Módulo financeiro será integrado com o módulo 

contas a pagar e pelo fluxo de atividades será interligada ao sistema bancário a ser utilizado pela 

concessionária, terá as funcionalidades: Boletos; Tributos; Fluxo de Caixa; Ordens de pagamento.  

Não abordou o tema automação e nem a informatização voltada a operação. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Para a administração geral dos sistemas de abastecimento de água potável e esgotamento 

sanitário serão implantados o cadastro técnico com georreferenciamento que permitirá a construção 

de uma base de dados a ser explanado a seguir, painéis de controle das bombas de modo que a central 

tenha acesso a sinistros e para que o funcionamento delas sejam supervisionados e controlados, 

instalação de inversores de frequência,  monitoramento de níveis de reservatórios e automação e 

telemetria de elevatórias, estações de tratamento de água e esgoto. Para água, a aquisição de dados 

deve incluir histórico de pressões, níveis e vazões do sistema. Para esgoto, controle de bombas em 

estações de tratamento de esgoto e monitoramento e controle automático dos sistemas de tratamento. 

O sistema de automação dos serviços operacionais comerciais integrará os serviços de atendimento 

ao cliente, atuando desde o acatamento da solicitação até a execução dos serviços pelas equipes de 

campo. Não descreveu os sistemas informatizados a serem utilizados e automação dos sistemas, 

apenas descreveu algumas funcionabilidade. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta: 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: O proponente cita: 
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Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: O software a ser utilizado pela TERRACOM caracteriza-se pelo gerenciamento das 

operações comerciais, administrativas, financeiras e de controle da execução de serviços internos e 

externos, específico para a área de saneamento básico do município. Atenderá, também, às complexas 

necessidades de informação, apoio na tomada de decisões e no combate às perdas de água. Através 

deste, tornar-se-á possível, a disponibilidade imediata de implantação dos processos de cadastro, 

micromedição, faturamento, arrecadação, cobrança, financeiro, execução de serviços, atendimento ao 

público, segurança e de informações gerenciais. A característica integradora do sistema adotado 

oferece mecanismos que facilitam a troca de informações com outros sistemas, como ERP (Enterprise 

Resource Planning) e GIS (Sistema de Informações Geográficas). Arquitetura e operação totalmente 

web, com módulos passíveis de acesso a partir de dispositivos móveis e “smartphones”, possibilitando 

a fácil adaptação, pois as regras de negócio estão em camadas isoladas e totalmente parametrizadas. 

Por funcionar assim, basta apenas um navegador instalado no computador. Com isso, não é necessário 

possuir estações de trabalho com grande capacidade de processamento. Este sistema funciona nos 

ambientes Windows e Linux, e essa vantagem também se aplica na parte dos servidores. Os relatórios 



 

218 

implementados utilizam a tecnologia Jasper Reports, que permite a geração em formatos PDF, RTF, 

XLS e HTML, e possibilita o armazenamento e a disponibilização de forma simples, por meio de 

recursos já disponíveis. Consultas e relatórios gerenciais utilizando a tecnologia de BI - Business 

Intelligence OLAP (Online Analytical Processing), na qual visualiza-se o relatório de forma analítica 

ou sintética, agrupando ou detalhando as informações, além de permitir a geração de gráficos e a 

exportação dos dados para as planilhas eletrônicas. Todos os lançamentos contábeis referentes à área 

comercial são gerados, automaticamente, no sistema de contabilidade, ou através de meio magnético, 

os quais estão respaldados por relatórios. O software permite interligar as diversas áreas como 

comercial, operacional e atendimento aos usuários, através da padronização e sistematização de 

informações gerenciais. O aplicativo pode ser adaptado aos prestadores de serviços de pequeno, 

médio e grande portes, produzindo resultados positivos, na melhoria do fluxo da base de dados 

cadastrais dos usuários e de ocorrências de rotina, como cadastros, micromedições, faturamentos, 

arrecadação, cobrança, inadimplências, solicitações de serviços, entre outras possibilidades. A seguir, 

estão relacionadas as principais características: Banco de dados Postgre SQL, gerenciado em UML 

(Unified Modeling Language), podendo ser utilizado Oracle ou Microsoft SQL Server; Operação 

integral em rede local ou intranet corporativa, podendo acessar as informações remotamente, via 

protocolo TCP/IP em ambiente internet; Rodagem em base operacional Microsoft ou Linux; 

Tecnologias JAVA, JSP, HTML, CSS, Hibernate, Struts e EJB, integradas ao servidor de aplicação 

JBoss; Concepção modular; Acesso às informações por meio de dispositivos móveis, para os serviços 

externos; Integração permitindo o acesso aos dados, a partir dos vários setores operacionais 

envolvidos; Arquitetura para o acesso e atualização de dados em rede local e remotamente; 

Armazenamento de dados por meio do Banco de Dados Relacional (Oracle),  Compatível com o 

Sistema Operacional - Windows Server 2008 ou posterior; Compatível com Clientes - Windows 7 e 

superior, bem como com Windows Terminal Services; Sistema desenvolvido na arquitetura 

cliente/servidor, três camadas, utilizando HTML5, CSS3, preparado para o processamento em Nuvem 

(Cloud Computing), padrão MVC (Model View Controller), recomendado para os sistemas 

orientados a objetos, na plataforma MS Visual Studio .NET (C#), sendo totalmente responsivo, ou 

seja, o sistema se adapta de forma automática ao tamanho da tela do dispositivo que o estiver 

acessando, como: Smartphone, Tablet, Notebook, Desktop, entre outros; Mecanismos de 

segurança/permissão completos, com autenticação dos operadores por senha e níveis de alçada, 

conforme a tela de acesso reproduzida a seguir; Grande capacidade de armazenamento e 

gerenciamento de informações, sendo plenamente adequado ao porte e volume de dados dos cadastros 

dos munícipes, os quais serão administrados pelo sistema gerenciador de banco de dados relacional 

Oracle; Disponibilização de acesso simultâneo ilimitado de usuários às bases de dados para consulta, 

bem como acesso simultâneo ilimitado de usuários para o cadastramento ou atualização do sistema; 

Possibilidade de cadastramento e atualização de dados on-line, com a disponibilização imediata dos 

dados para pesquisa, pelos outros módulos do sistema;  Execução de importação e exportação de 

dados via Web services, com a integração total aos formatos XML e JSON; Disponibilização de 

exportação de todos os relatórios para os formatos XLS, PDF, DOC e HTML; Gerenciamento 

integrado de dados e funções da CONCESSIONÁRIA, com a integração total entre os módulos e 
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subsistemas; Permissão de efetuar o back-up geral de dados diários, mensais e anuais, através de um 

único sistema central; Interface (rotinas) de acesso aos terminais via Totem, padrão Febraban, estando 

devidamente homologada por empresa certificadora das operadoras Mastercard,  Visanet e American 

Express, possibilitando operar com todas as bandeiras, a fim de permitir transações de pagamento de 

faturas de água, esgoto e resíduos sólidos, através de Cartões de Débito e Crédito, efetuando, 

automaticamente, a liquidação da fatura paga no banco de dados comercial; Permissão de restauração 

dos dados no formato original, de acordo com o back-up de dados efetuado; Sistema com a 

implementação de rotinas para a montagem de cubos, permitindo que consultas, relatórios, planilhas 

e gráficos sejam trabalhados de maneira analítica, alterando a organização dos dados, sem a 

necessidade de realização de repetidas consultas. Possibilitará, ainda, a visualização detalhada ou 

sumarizada destes dados; Possibilidade que sejam elaborados relatórios pelos usuários, através de 

utilitários geradores de relatórios padrão de mercado (RDLC); Permissão da Visualização e Edição 

de relatórios em Tela, para a simples consulta ou posterior impressão, possibilitando a seleção das 

páginas a serem impressas; Disponibilização da gravação de relatórios para impressão remota, 

podendo ser enviados por e-mail, para a utilização em outros locais; Módulo de leitura, cálculo e 

impressão simultânea de faturas em campo, para os dispositivos móveis, podendo ser executado de 

forma independente do hardware do fornecedor, possibilitando a sua execução em múltiplas 

plataformas, android versão 4.2.2 ou superior, Windows Phone ou 10 e IOS, concomitantemente. 

Automação e Controle "On-line" do Processo de Tratamento (similar para SES e SAA). As atividades 

de Automação e Controle "On-line" do Processo de Tratamento serão realizadas a partir do Centro de 

Controle Operacional (CCO), a ser implantado na área da ETA e na ETE; O CCO terá, ainda, as 

seguintes responsabilidades: Padronizar os procedimentos e propiciar maior confiabilidade na 

obtenção dos dados operacionais; Otimizar a operação dos Sistemas de Produção e de Tratamento de 

Água, para a obtenção de redução de custos; Melhorar o gerenciamento dos sistemas com a 

centralização do controle; Agilizar a correção de anomalias, em face da capacidade de atuar nos 

dispositivos de controle do sistema em tempo real; Possibilitar um melhor diagnóstico dos sistemas, 

em função dos registros históricos, dados e ocorrências operacionais. O CCO será composto, 

funcionalmente, por três posições de controle: De coordenação: que permitirá o monitoramento dos 

parâmetros operacionais de todo o sistema, incluindo a ETA e ETE. De operação e supervisão da 

ETA e ETE: para controlar a operação do sistema de produção de água potável, incluindo a captação 

e adução de água bruta, recalque e tratamento de esgoto. De operação e supervisão da adução de água: 

para controlar a operação do sistema de adução, incluindo os reservatórios e os demais dispositivos 

do sistema de adução de água. No que se refere à operação propriamente dita, conforme já salientado, 

o CCO contará com a automação concebida, visando atender às características hidráulicas de 

produção, monitorando e atuando conforme os pontos mais críticos do sistema. A supervisão será 

feita por software, no qual serão gerados alertas de anormalidades e, também, tomadas as decisões 

para a atuação visando ao equilíbrio do sistema. Esta estrutura fará com que as operações dos sistemas 

de produção de água e tratamento de esgoto alcancem a máxima eficiência, pois aciona, monitora e 

controla, automaticamente, as válvulas dosadoras de produtos químicos, níveis de reservatórios e 

outros equipamentos. Possibilitará, ainda, a disponibilidade de tabelas e gráficos, ferramentas 
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essenciais de gerenciamento, gerando menores custos operacionais, além de garantir maior 

confiabilidade e segurança. Em complementação, no ponto crítico de cada área de abastecimento 

automatizada será instalado um controlador programável, que fará a aquisição dos dados de pressão, 

vazão, nível de reservatórios, dados elétricos de comando e proteção, entre outros, transmitindo-os 

para o controlador da área superior ou "mestre" (área imediatamente mais próxima ao centro de 

supervisão), o qual desencadeará uma ação de telecomando. Procedimentos para o Controle 

Quantitativo da Produção de Água Tratada e tratamento de efluentes, não há dúvida que a questão 

mais importante em um Sistema de Abastecimento de Água é ter conhecimento seguro da vazão que 

o manancial, numa determinada área, pode fornecer e permanecer constante ao longo dos anos. Para 

garantir o controle quantitativo da produção de água tratada, o principal procedimento da 

CONCESSIONÁRIA será a implantação de um sistema de automatização, no qual o mesmo coletará 

as informações de volumes das ETAs e alimentará o seu banco de dados, permitindo a gestão remota. 

A automatização da medição dos volumes resultará em um maior acompanhamento diário na 

montagem de um banco de dados, na centralização da aquisição desses dados e, principalmente, na 

previsão do volume demandado, com base na média horária do volume realizado. O sistema simulará 

a produção de água na captação equipada com telemetria, utilizando a macromedição em comparação 

ao tempo de operação obtido pela telemetria. O sistema ainda, permitirá, a automação das 

informações, com a possibilidade de acesso remoto dos dados por meio de internet e tecnologia GPRS. 

Para a garantia da operacionalidade das estruturas de captação de água bruta, um Programa de 

Manutenção Preventiva será implantado, abrangendo todos os componentes da captação de água 

bruta.  

Avaliação: SATISFATÓRIO 

3.a.2 Implantação do Cadastro Técnico com georreferenciamento (GIS) e estratégia de 

alimentação e manutenção do cadastro; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Sistema de Abastecimento de Água: O conhecimento da infraestrutura implantada é 

indispensável para o gerenciamento e controle do sistema de abastecimento de água, é materializado 

através do registro no cadastro técnico do sistema de abastecimento de água do conjunto de 

informações sobre as instalações lineares (redes de distribuição e linhas adutoras de água bruta e 

tratada, peças e válvulas) e localizadas.  Para a implantação do cadastro técnico do sistema de 

abastecimento serão adotados os seguintes procedimentos em função da natureza das unidades, 

localizadas e lineares. No caso de unidades localizadas serão identificadas e registradas o seguinte 

conjunto de informações: Referência de nível da área onde se localiza a unidade a ser cadastrada; 

Planta topográfica atualizada da área onde se localiza a unidade; Representações gráficas (planta, 

croquis) atualizada da unidade; Informações disponíveis sobre materiais e equipamentos instalados. 

Em levantamento de campo serão verificadas as principais dimensões da unidade (medidas internas 

e externas das edificações; profundidade e diâmetro das tubulações; posições relativas dos 

equipamentos, dispositivos, peças especiais, etc.). As edificações (deverão ter coordenadas UTM) 



 

221 

devem ser amarradas aos pontos notáveis da planta topográfica e niveladas geometricamente a partir 

da referência de nível. Para o caso de unidades lineares, precedendo o início dos trabalhos, serão 

reunidas todas as informações disponíveis na Prefeitura, e também aquelas fornecidas pelo atual 

operador, transferindo-as, após verificação em campo, para a base cartográfica.  Para execução da 

base cartográfica digital georreferenciada e de sua atualização, serão considerados os trabalhos 

executados no município por outras empresas/órgãos de forma que as ações possam ser integradas. 

Dessa forma, serão buscadas soluções, como parcerias e convênios, de forma a se otimizar os esforços 

na obtenção de uma base cartográfica única, para atender a diferentes empresas/órgãos que têm em 

comum a prestação de serviços públicos em Potim. A base cartográfica digital georreferenciada 

contendo elementos da cartografia urbana necessários para subsidiar o lançamento do cadastro 

técnico, contará com a representação das quadras, eixos de logradouro (com nome do logradouro, 

código do logradouro), curvas de nível, hidrografia, ferrovias, entre outras feições cartográficas. Caso 

esteja disponível no cadastro comercial existente será possível também lançar o limite dos lotes dentro 

das quadras. Na verificação de campo serão checadas as informações disponíveis tais como: 

localização de válvulas de bloqueio e descarga e outras peças importantes, tais como válvulas 

redutoras de pressão, profundidade da rede, material e diâmetro das redes.  De posse de todos dados 

e informações passíveis de serem obtidas em campo, serão feitas a triagem e análise, executando-se 

os cálculos e elaborando-se os desenhos, para obtenção do cadastro. Tão importante quanto dispor de 

uma primeira versão do cadastro técnico é ter-se implantado um processo de manutenção e 

aperfeiçoamento dos dados anotados. Para tanto serão utilizadas as informações que serão registradas 

nas Ordens de Serviço (profundidades, posição da rede, material, diâmetro, etc.) de todas as 

intervenções que vierem a ser feitas no sistema.  Todas as obras realizadas serão devidamente 

cadastradas, evitando-se o desconhecimento de suas características no futuro. Será mantido um 

arquivo técnico organizado, que incluirá os projetos desenvolvidos e os cadastros de obras. O cadastro 

técnico digital georreferenciado será integrado com o sistema comercial e disponibilizado, em base 

cartográfica única, para todas as áreas da Concessionária, sendo acessado principalmente pela área 

comercial, agilizando tanto o processo de faturamento (leitura e emissão de contas) quanto o 

atendimento público. O cadastro atualizado conformará um SIG – sistema de informação geográfica 

– a ser implantado em conjunto com um sistema de controle de perdas, como descrito mais adiante. 

Os cadastros de água e esgoto serão executados com informações fiéis das instalações, apresentado 

textos e apresentações gráficas em escala conveniente baseado na NBR 12586 e 12587, 

proporcionando maior confiabilidade principalmente nos itens: Elaboração de estudos e projetos 

afins, orçamentos e levantamentos patrimoniais;  Auxilio na operação e manutenção das unidades do 

sistema; Centralização de informações dos sistemas de abastecimento de água, de modo a agilizar a 

obtenção de dados;  Criação de uma base única a ser disponibilizado internamente e externamente 

nos formatos adequados; Facilitar a atualização do cadastro; Auxiliar no licenciamento ambiental. 

Como procedimento básico, após a execução do serviço, as informações levantadas em campo antes 

do fechamento da vala, serão analisadas, criticadas e filtradas pelos programadores de serviços ou 

líderes de manutenção antes de serem enviadas para a Área de Cadastro Técnico e as atualizações 

poderão ocorrer semanalmente. Será de responsabilidade da Área de Cadastro Técnico, auxiliar a 
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capacitação dos líderes e suas equipes de campo para obtenção das informações necessárias para a 

atualização do cadastro técnico durante a execução dos serviços.  Na elaboração/atualização do 

cadastro configuram suas partes: Cadastro: Conjunto de informações fiéis de uma instalação, 

Canalizações, instalações e equipamentos destinados a captar, transportar, tratar e reservar, 

compreendendo unidades não-lineares e unidades lineares. Unidades Não- Lineares: Conjunto de 

instalações, equipamentos e peças especiais, implantado em pontos estratégicos do sistema, com a 

finalidade de captar, recalcar, tratar ou reservar água, compreendendo captação, estação elevatória, 

estação de tratamento de água e reservatório. Unidades Lineares: Canalizações e peças especiais 

destinadas a transportar e/ou distribuir água, compreendendo adutora, sub adutora, anel, rede de 

distribuição e ramal predial.  Peças Especiais: todo componente de uma rede de distribuição que tem 

função de operar, adaptar, interligar, direcionar ou medir o fluxo da água, como registros, válvulas, 

curvas, tês, cruzetas, macromedidores e outros. Captação: Conjunto de estruturas e equipamentos 

destinado a retirar água de um manancial para o suprimento de um sistema de abastecimento. Estação 

Elevatória: Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a energizar o fluido, com a finalidade 

de efetuar a sua elevação de nível e compensar as perdas de carga na linha.  Estação de Tratamento:  

Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a alterar as características físicas, químicas e/ou 

biológicas da água captada a torná-la adequada à sua destinação final. Reservatório: Conjunto de 

estruturas e equipamentos destinado a armazenar a água, de forma a amortizar as flutuações cíclicas 

e sazonais de consumo, acondicionar as pressões disponíveis ou garantir a regularidade de produção 

e distribuição. Adutora: Canalização que transporta água da captação para a estação de tratamento, 

desta para o reservatório ou para a rede de distribuição, podendo funcionar por gravidade, recalque 

ou ambos. Excepcionalmente, a canalização que transporta água de um reservatório ou uma adutora 

para outro reservatório ou rede de distribuição pode ser designada de subadutora. Rede: Canalização 

destinada a transportar o fluido. Ramal Predial: Canalização compreendida entre a rede de distribuição 

e o medidor ou controlador de vazão da instalação hidráulica do consumidor final. Tipo de 

Pavimentação: Composição do pavimento do local da intervenção, podendo ser: asfalto, blockret, 

paralelepípedo, paver, sem pavimentação ou outros tipos de pavimentação. Amarração: Distância da 

perpendicular do alinhamento do lote (muro, cerca ou outros), utilizado como referência, até o centro 

da rede, adutora ou dispositivo, em metros, considerando precisão em centímetros. Profundidade: 

distância da geratriz superior da rede, adutora ou dispositivos até o nível do leito do terreno, em 

o da matrícula ou do hidrômetro 

do cliente ou número da edificação ou lote, localizado a frente do local da execução do serviço. 

Diâmetro Nominal: Diâmetro interno, em milímetros, da rede, adutora ou dispositivo. Tipo de 

material: Material apresentado pela rede, adutora ou dispositivo, podendo ser: aço, PVC, ferro 

galvanizado, fibrocimento, ferro fundido, polietileno ou outros. Os cadastros técnicos serão 

atualizados nas seguintes situações:  Manutenção de redes, adutoras, coletores, e dispositivos 

especiais; Intervenções programadas de grande porte; Crescimento vegetativo para implantação de 

rede e ramal. As-Built: Para confiabilidades das informações serão registrados em campo: Nome do 

bairro onde foi executado o serviço; Localização dos registros de manobra, quando fechados para 
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execução do serviço; Data da execução do serviço; Tipo de pavimentação; Amarração; Profundidade; 

Referência; Diâmetro nominal; Tipo de material; Logradouro; Distância entre elementos encontrados 

no momento da perfuração, profundidade, diâmetro e material dos mesmos. Sistema de Esgotamento 

Sanitário: De maneira análoga ao caso da rede de distribuição de água, é importante que se disponha 

do cadastro de todo o sistema de coleta e afastamento de esgoto. A elaboração desse cadastro é 

normalmente facilitada pela existência dos poços de visita, que permitem acesso à tubulação 

enterrada.  O cadastro possibilitará a implantação do sistema de geoprocessamento (GIS) que, ao 

exemplo do sistema de água, integrado a outros bancos de informações tais como o cadastro comercial 

e de prestação de serviços permitirá ao gestor planejar e otimizar suas ações de prevenção. Esse é o 

caso do programa de lavagem da rede coletora, que deve ser orientado com base em resultados da 

incidência de obstruções verificadas no ano anterior ou do número de conexões irregulares com 

contribuição de águas pluviais, no caso das redes separadoras. O registro das redes que passaram pelo 

sistema de lavagem para comparação das incidências de obstruções verificadas antes e após a 

operação indicará seu nível de eficácia, permitindo o aperfeiçoamento da operação e da manutenção 

do sistema de coleta e afastamento. Com a implantação do Sistema de Geoprocessamento serão 

obtidos: Maior velocidade no acesso às informações do cadastro; Melhor qualidade do cadastro de 

rede e do cadastro dos consumidores; melhores serviços a serem prestados pelo setor de cadastro. As 

especificações de serviço adequado estabelecerão algumas condições e indicadores para avaliação da 

qualidade, tanto de coleta e interceptação como no tratamento e disposição final dos esgotos.  A 

existência de um cadastro confiável das redes coletoras, coletores-tronco, interceptores e emissários 

é de fundamental importância para a administração, valendo aqui os mesmos motivos expostos quanto 

ao cadastro das redes de água.  O uso da ferramenta GIS, é muito apropriado e permitirá o 

gerenciamento efetivo da qualidade do serviço prestado, com a representação em planta das 

ocorrências.  No caso das Redes Coletoras de Esgotos, todo o nivelamento geométrico será feito com 

base nas referências de nível fornecido pela Prefeitura, se disponível, sendo que serão apresentados 

em planilha de cálculo de acordo com o método convencional em folha padrão, contendo o 

nivelamento e contranivelamento, quando houver necessidade de transporte, para avaliação do erro 

máximo permissível. De maneira geral o cadastro se caracteriza pelo conjunto de informações fiéis 

de uma instalação, apresentando através de textos e representações gráficas em escala conveniente, 

abrangendo:  Unidades Não Localizadas: Canalizações e órgãos acessórios destinados a coletar e 

transportar os esgotos a um destino conveniente, inclusive ramal predial, coletor, coletor-tronco, 

interceptor e emissário; Coletor: Canalização e órgãos acessórios que, funcionando como conduto 

livre, recebem a contribuição dos esgotos provenientes dos ramais prediais; Emissário: Canalização 

e órgãos acessórios destinados a receber esgotos apenas em sua extremidade de montante, 

conduzindo-os a um destino conveniente. No caso particular em que este destino seja o corpo de água 

Canalização e órgãos acessórios destinados a receber as contribuições dos coletores, coletores-tronco 

e emissários, conduzindo-as a um destino conveniente. Órgãos Acessórios:  Poços de Visita (PV): 

Câmara visitável, através de abertura existente na sua parte superior, com dimensões adequadas ao 

acesso de pessoas, que possibilita a inspeção e manutenção das canalizações; Poços de Inspeção (PI): 
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Câmara não visitável, que possibilita, através de abertura existente na sua parte superior, a inspeção 

e manutenção das canalizações; Terminal de Limpeza (TL): Dispositivo utilizado na extremidade de 

montante do coletor de esgotos, que permite limpeza e desobstrução das canalizações; Interferência: 

Redes ou órgãos acessórios, que interceptam ou estejam em paralelo às redes a serem cadastradas. 

Exemplo: rede de Água, Esgoto TV a Telefone, Fibra Óptica, Galeria de Água Potável (GAP) e 

Energia. Serão levantadas as seguintes informações: Posição e medidas das canalizações em relação 

à guia ou alinhamento predial; Amarração por triangulação dos órgãos acessórios; Diâmetros, 

materiais, declividades, fluxo das redes; Cotas: terreno, tampão, fundo do poço e despejo quando 

houver, profundidade de GES (Geratriz Externa Superior) quando em pontos de sondagem ao longo 

da rede e/ou interferências; Distâncias entre os órgãos acessórios devidamente numerados de acordo 

com projeto executivo, e quando da inexistência deste, enumerar na ordem sequencial (não repetir 

numeração); Interferências: Cadastrar (posição, profundidade e amarração) em relação à rede: Serão 

cadastradas, posição, profundidade e distância em relação à rede coletora de esgoto. Em cada 

cruzamento onde há sobreposição ou paralelismo das interferências com as redes de esgoto, estes 

serão apresentados com as distâncias e profundidades; Loteamento: Quando todas as redes a serem 

implantadas forem subterrâneas, o loteamento será apresentado em arquivo digital com as redes de 

esgoto e suas singularidades, bem como, as interferências (gás, energia, telefone, galeria de águas 

pluviais “GAP” e outras) nos layers respectivos e definidos pelo Cadastro Técnico e em coordenadas 

UTM. As amarrações por triangulação a trena, dos órgãos necessários, serão feitas em relação ao 

centro dos mesmos, obedecendo aos critérios a seguir: A base de referência desta triangulação terá 

medida inteira maior ou igual a 5,00 metros, sendo os outros dois lados sempre inferiores a 30,00 

bases diferentes para acessórios próximos. A base de referência para a amarração seguirá esta ordem 

de prioridade: Alinhamento predial (indicar a numeração do imóvel, imóveis vizinhos e nº dos lotes); 

Alinhamento de guia (indicar a medida ao cruzamento mais próximo); posteamento (nesse caso 

apresentar uma referência): indicar a distância do poste até o cruzamento das ruas mais próximas. O 

cadastro de Estações Elevatórias e Estações de Tratamento de Esgoto abrangerá o conjunto de 

instalações, equipamentos e órgãos acessórios, implantando em projetos estratégicos do sistema, com 

a finalidade de tratar, recalcar ou auxiliar nas transposições de interferências, compreendendo Estação 

de Tratamento de Esgotos e Estação Elevatória. Será apresentado o “as built”, dos projetos, contendo: 

Implantação georreferenciada, Plantas, Cortes e Elevações, com Cotas e Pontos de Coordenadas 

necessárias para sua locação, detalhes e medidas das instalações prediais e tubulações das mesmas 

com especificações dos componentes, peças e equipamentos do Sistema; Manuais: operação, 

manutenção e outros. São descritas a seguir as atividades a serem realizadas na atualização das 

informações cadastrais referente ao Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Potim: 

Planejamento e Acompanhamento: É a fase que se registra as informações /solicitações através de 

documentos de Ordem de Serviço para na sequência realizar-se o acompanhamento dos serviços, até 

a conclusão ou encerramento no sistema;  Estudo de Viabilidade: Quando surge a necessidade de 

ampliar a rede de esgotamento sanitário, após a solicitação de uma ligação de esgoto pelo cliente 

comercial. A solicitação será verificada através de um processo de viabilidade técnica, onde os 
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técnicos irão elaborar um documento, onde será verificado a existência de rede ou necessidade de 

ampliação. Após será verificado a viabilidade para ampliação de redes, melhorias ou adequações 

operacionais, e deve definir todos os aspectos necessários para execução do estudo, contendo a 

extensão do prolongamento, posição e dados da rede de derivação, pressão da rede, e demais 

informações pertinentes. Obs.: Em obras de implantação e investimento, o setor de engenharia irá 

realizar um estudo de viabilidade técnica. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Elaborará todo o cadastro técnico com georreferenciamento, será realizado o cadastro 

georreferenciado do sistema através de equipamentos geodésicos.  Um método do posicionamento 

relativo estático rápido.  Quanto ao datum horizontal, será utilizado SIRGAS 2000 ou então WGS84, 

está informação também será avaliada no momento da execução do serviço. Após o processamento e 

correção dos dados levantados em campo, poderá ser gerado uma monografia contendo todas as 

coordenadas georreferenciadas, com informações como a precisão, fator de escala e quaisquer outro 

que possa interessar. O trabalho consiste em localizar peças e dispositivos estratégicos que possam 

ser acessadas através de caixas de concreto locadas nas ruas ou passeios, posteriormente é feita a 

escavação ou abertura da caixa onde se encontra o dispositivo de modo a concluir a amarração 

geográfica. De posse de todos estes pontos, os mesmos deverão ser lançados em software do tipo GIS, 

alguns exemplos de tais programas são o ArcGIS e o QGIS, sendo que, o primeiro é um software 

pago e o segundo é uma alternativa “opensource”, ou seja, de código aberto cujo qual não é necessário 

comprar a licença. Lançados todos os dados no respectivo software a concessionária terá um modelo 

georreferenciado de todo o sistema em operação, podendo lançar as intervenções futuras bem como 

alimentá-los com banco de dados de ocorrências do tipo:  Vazamentos;  Histórico de Manutenção em 

VRP’s ;  Pontos críticos de entupimento de redes de esgoto; Pontos críticos de colapso de redes 

pressurizadas; Locais com ocorrência de furtos de equipamentos do sistema; Locais com ocorrências 

de baixa pressão ou falta d’água; e  Outros. Tais dados quando compilados em uma plataforma GIS. 

Não abordou a estratégia de alimentação e de manutenção do cadastro. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: O cadastro técnico compreenderá a base dos dados de identificação dos pontos físicos das 

ligações de águas e de coleta de esgoto, e sua vinculação com as tabelas básicas de alimentação do 

sistema: categoria de usuários; tipos de serviços utilizados; classe de tarifas; distritos/setores de 

abastecimento, bacia de esgotamento, município e regionais a que pertencem, bem como os dados de 

identificação dos usuários, pessoas físicas ou jurídicas, endereços da ligação e de cobrança, forma de 

cobrança.  Este cadastro de ligações preverá e permitirá, ainda, a vinculação com o cadastro 

imobiliário do município, contendo em cada registro referente a um imóvel (ponto de ligação/usuário) 

campos específicos com a chave de identificação do mesmo no cadastro imobiliário do município de 
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modo que se possa obter a captura ou registro de elementos básicos comuns que possam ser utilizados 

no sistema de faturamento.  Serão definidas entidades de cliente (pessoa física ou jurídica) e imóvel, 

e após o cadastro do cliente, poderá ser associado a um ou mais imóveis, evitando a repetição das 

informações, permitindo assim a definição da relação com o imóvel como inquilino, proprietário ou 

responsável.  As pessoas físicas e jurídicas (funcionários, prestadores de serviço, agentes 

arrecadadores, etc.) que se relacionam com o sistema poderão também ser cadastrados. Para dar 

suporte a manutenção dos equipamentos, será utilizado um modelo de gerenciamento usando um 

sistema informatizado que concede a vistoria e controle das ações de manutenção dos equipamentos. 

Será verificada a necessidade de manutenção dos equipamentos fazendo com que seja prevista uma 

periodicidade de execução levando em consideração a importância de cada equipamento. O software 

será alimentado com os dados levantados. Para que sejam realizadas as manutenções, será emitida 

uma ordem de serviço, levando em conta suas prioridades. O sistema também armazenará 

informações do tipo: custos, serviços executados, relatórios de acompanhamento. Não abordou a 

estratégia de alimentação e de manutenção do cadastro. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta e descreve: 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Discorre: 

 

Não abordou a estratégia de alimentação e de manutenção do cadastro 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 
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Análise: O cadastro técnico aborda as redes de distribuição, a parte comercial, as Manutenções 

preventivas e preditivas, bom como as corretivas e ainda a questão da manutenção do SIG. 

Subdividimos em partes para uma melhor abordagem do tema: Procedimentos para a implantação 

partindo da inexistência de cadastro. Com |implementação, Atualização e manutenção de dados do 

cadastro integrado ao SIG. Características dos software e hardware utilizados para a 

operacionalização dos sistemas. Gerenciamento do Cadastro integrado. Como implantar o Cadastro 

Técnico: Temos definidos que o SIG (Sistema de Informações Geográfica) será implantado 

juntamente com os módulos de gestão da Terracom, e a implantação do SIG terá as seguintes etapas: 

Pré-notações no SIG, ou seja, a rede lógica de distribuição até os pontos das unidades de consumo, 

interligadas ás informações do banco de dados do setor comercial. Exibição gráfica das informações 

cartográficas, em fatias ou camadas. Criar os mapas temáticos de redes, conexões e pontos de 

interesse. Importação dos arquivos gráficos da cartografia, os players, com todos elementos e pontos 

de interesse do SES e do SAA. Captação e descrição dos mananciais; Estação de tratamento de água 

(convencional ou simplificado) Tratamento de água (laboratório); Estação Elevatória de Água Bruta; 

Estação Elevatória de água Tratada; Reservatórios; Redes; Ligações; Unidade consumidora; 

Conexões, acessórios e elementos de rede. Registro de Manobras; Válvulas Reguladoras de Pressão; 

Válvulas de Alívio; Válvulas de retenção; Micromedidores; Macromedidores; Hidrantes; Estação de 

Tratamento de Esgoto; Tratamento de Esgoto (laboratório) Estação Elevatória de Esgoto; 

Interceptores e Coletores. Poços de visita. Redes Coletoras; Extravasores; Geradores de emergência; 

Cadastro de projetos internos e externos; Plantas de interferências; Malha viária; Setorização; Mapas 

de registro de Pressão: Histórico de manutenção; Histórico de Extravasamento; e vazamentos. 

Estratégia de alimentação do cadastro integrado se dará através da base cadastral, ou seja: Município, 

Distrito, Bairro, quadra, lote, consumidor, cadastro da rede e seus elementos, que poderão estar 

consistentes com os atributos gráfico pós implantação ou revisão cadastral. A Terracom fará 

diagnósticos visando analisar os elementos gráficos considerando as redes, localidades, linhas e textos 

alocados (já) no arquivo de desenho confeccionado em Auto Cad ou outro formato escolhido, 

utilizados em sistemas geográficos e a posteriori importa-los para o SIG garantindo conexão e 

consistência gráfica, ou seja, a topologia destes elementos gráficos. A Concessionária vai inserir e 

editar os dados na tela através do Browser. Esses dados após serem analisados e regularizados deverão 

estar ajustados para o Sistema Internacional de Medidas (sistema métrico), com escalar 1:1, 

georreferenciados em SIGAS 2000/UTM 22 S, ordenados os pontos em camadas ou layers, 

articulados com a setorização para entregas por regiões dos arquivos gráficos e linkados os elementos 

e acessórios de rede ás unidades consumidoras do cadastro comercial. A Terracom analisará a base 

de dados, diagnosticando deficiências na modelagem, identificando a integridade referencial, 

normalização de dados, uso das chaves primárias, indexação e uniformidade. A concessionária terá 

que por rotina garantir que será convertida a rede de distribuição até o consumidor final, exibindo 

todos os atributos no desenho, com correspondência ao cadastro comercial. As informações cadastrais 

interligadas a coordenadas espaciais. Serão exibidos no módulo do SIG via navegador WEB 

(browser), após o trabalho de conversão, os elementos gráficos da rede, dos bancos comercial e 

espacial, propiciarão consulta e o cadastro de novos elementos de rede dos SES e dos SAA, pontos 
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de ligação e intervenções. As diferentes localidades estarão disponíveis   para serem acessadas e 

visualizada em uma camada, que poderá ainda estar sobreposta tipo camada/mapa e remetendo a 

textos. E ainda compatibilizada com base Google, Open Map, Bing e outros que utilizem o protocolo 

WMS versão 1.0 ou superior.  A partir das OS, ou ordem de serviço, que geram dados, a atualização 

dos mesmos dar-se-á a partir da base cartográfica, já estabelecida, resultando numa base 

Georreferenciada, uniforme, clara e objetiva, e unificada para todas as áreas: Operacional, Técnica, 

Comercial, Projetos e Gestão. O desempenho dessas diversas áreas será otimizado trazendo ganhos 

para a prestação de serviço como um todo (SES e SAA), buscando e resultando num melhor 

atendimento ao consumidor. A “conversa” do banco de dados da Terracom e a base cadastral traz a 

interação dos setores, com a indução de várias hipóteses de pesquisas, trazendo uma “gama” de 

informações, análises situacionais, e diagnósticos mais precisos por área e setor, um ferramental para 

o gestor. O cadastro Técnico definirá: a setorização, limites operacionais, SAA da captação até a 

ligação, SES da coleta até o tratamento e destinação final. Para os serviços de campo o sistema trará 

uma série de informações à Ordem de Serviço, mapas e plantas, identificação de elementos e 

acessórios quer do SES quer do SAA, e após a intervenção o retorno para a atualização cadastral 

técnico e comercial. O cadastro comercial terá ferramentas e dados: Cadastro do Cliente Consumos 

Médios; tipo de medidores; Dados do Imóvel; Faturamento; Corte/Religação; Cobrança; Serviços 

disponíveis; toda base de roteiro de leitura; Entrega de contas; Inclusão de clientes; Estatus da ligação; 

Parcelamento; Emissão de contas. A proposta para a tecnologia a ser adotada tem como indicativa a 

adoção do Módulo SIG, integrado com a solução de software denominado SANSYS e no mesmo 

ambiente tecnológico, compatibilidade de equipamentos com a plataforma operacional, permitindo 

conversar e disponibilizar conteúdo atualizados de gestão desde a captação e distribuição (SAA) e da 

coleta e destinação final adequada (SES).  O Sansys é tecnologia de ponta e de fácil integração do 

setor comercial e técnico, tem como base o GEOSERVER e POSTIGIS, o que possibilita a gestão do 

saneamento através do geoprocessamento integrado desde a origem ao sistema comercial, o sistema 

é de fácil adaptabilidade dos usuários e compatível com sistema de informática usuais, produzindo 

ainda mapas temáticos de qualidade e extremamente confiáveis. Apresenta inúmeras funcionalidades: 

Construído para o sistema WEB, executados nos navegadores internet explorer. Mozilla Firefox, 

Google Chrome; apresenta dados geográficos na forma de camadas, ou seja, layers que podem ou não 

serem acionados. Armazenamento de dados dos negócios, em camadas, formato vetorial, utilizando-

se do gerenciador POSTGRESQL superior a 9.1, a extensão de gerenciamento de dados geográfico 

via post GIS superior a 2.0. Capacidade de se conectar com servidores públicos de dados geográficos. 

A manipulação de mapas terá as ferramentas; Zoom in, out, para camada, para elemento das camadas, 

panning (MOVIMENTAÇÃO), exibidores de nomes ou códigos identificadores. Permitir a 

manutenção quer por edição ou cadastramento de todos os elementos e entidades relacionados com o 

SES e SAA: editar e inserir dados na tela do sistema em primitivas, inserir novos objetos e vértices.  

Possibilitar diversas pesquisas como localização de elementos na base de dados nos mapas que 

estejam representados: Por coordenadas, coluna de tabela de cadastro, por endereço. Prever 

ferramentas de edição de um conjunto de camadas de negócio: Captação, adução EEAT, EEAB, 

poços, recursos hídricos, ETAS, ETES, EEE, Ligações de água e esgoto, válvulas de retenção, de 
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alívio de descarga, micromedidores e macromedidores, hidrantes, pontos de lançamento, Cadastro de 

projetos internos e externos, interferência, histórico de manutenção, substituição, ampliação, 

vazamentos, extravazamentos e obstruções. Manipulação de dados numéricos e alfanuméricos 

(comercial) disponível para edição e consulta. Mapeamento temático. Controle de acesso aos dados e 

hierarquia para alterações. Cadastro de novas ligações. Sistema de roteamento para o SES e SAAA. 

Importação de camadas na interface do SIG. Legenda de pontos e elementos de rede. Camadas 

configuráveis dom seleção de simbologia, cores, especificações e rótulos.  

Avaliação: SATISFATÓRIO 

3.a.3 Descrição de cargos e funções pertinentes à administração geral dos Sistemas ao longo do 

período de execução do contrato; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Apresenta o organograma: 

 

Descreve os cargos e funções pertinentes à administração geral dos sistemas ao longo do período do 

contrato. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Descreve os cargos e funções pertinentes à administração geral dos sistemas ao longo do 

período do contrato. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Descreve os cargos e funções pertinentes à administração geral dos sistemas ao longo do 

período do contrato. 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Descreve os cargos e funções pertinentes à administração geral dos sistemas ao longo do 

período do contrato. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Descreve os cargos e funções pertinentes à administração geral dos sistemas ao longo do 

período do contrato. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: apresenta o organograma: 

Descreve os 

cargos e funções pertinentes à administração geral dos sistemas ao longo do período do 

contrato. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

3.a.4 Organograma previsto para a equipe responsável pela administração geral dos Sistemas e 

quadro de alocação dela ao longo do período do contrato. 
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 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Apresenta o Organograma previsto para a equipe responsável pela administração geral dos 

Sistemas e quadro de alocação dela ao longo do período do contrato. 

 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Apresenta o Organograma previsto para a equipe responsável pela administração geral dos 

Sistemas e quadro de alocação dela ao longo do período do contrato. 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Apresenta o Organograma previsto para a equipe responsável pela administração geral dos 

Sistemas e não apresenta quadro de alocação dela ao longo do período do contrato. 

 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta o Organograma previsto para a equipe responsável pela administração geral dos 

Sistemas e quadro de alocação dela ao longo do período do contrato. 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta o Organograma previsto para a equipe responsável pela administração geral dos 

Sistemas e quadro de alocação dela ao longo do período do contrato. 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

Empresa TERRACOM. 

Análise: Apresenta o Organograma previsto para a equipe responsável pela administração geral dos 

Sistemas e quadro de alocação dela ao longo do período do contrato. 

 

 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

Tópico 3b. Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Potável: peso = 0,60 
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Quesitos 

3.b.1 Estratégia para implantação das Manutenções Preventivas, Preditivas e Corretivas; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Descreve as implantações e procedimento de manutenções Preventivas e Preditivas, e como 

estratégia indica os princípios e as características principais relativas ao modelo de gestão proposto: 

As ações preventivas e preditivas devem ser privilegiadas em relação às corretivas; As atividades de 

planejamento e a execução da manutenção preventiva e preditiva das instalações devem ser 

executadas com pessoal próprio; Adoção de sistemática de inspeção das instalações, com critérios 

definidos de avaliação das condições de funcionamento e de substituição programada de 

componentes; A manutenção corretiva deve ser executada preferencialmente por terceiros 

contratados, com serviços de pequeno porte realizado com pessoal próprio; Com terceiros deve ser 

contratado serviço como consertos ou adequação de bombas, enrolamento de motores e outros 

semelhantes; Definição e manutenção de um estoque adequado de materiais e componentes 

necessários às manutenções preventivas. Em face da importância do insumo no valor global do 

custeio, o controle do consumo de energia elétrica deve ser priorizado. As maiores unidades 

consumidoras estarão sendo permanentemente monitoradas e os consumos de energia elétrica poderão 

ser controlados. Especial atenção deve ser dada à questão tarifária devendo-se para tanto estudar para 

cada unidade consumidora qual o melhor enquadramento tarifário. Também deverá ser estudada a 

possibilidade do aumento da capacidade de reservação de alguns setores de modo a permitir ou até 

mesmo o desligamento ou então a redução da carga nos horários de pico. Programas específicos são 

destacados pelo Consórcio visando a eficiência energética e a ampliação da capacidade de reservação 

de água tratada, portanto, consoante às características recomendadas. Os serviços de manutenção 

eletromecânicos de natureza preditiva/preventiva serão executados obedecendo a uma programação 

rotineira, de acordo com cronograma de tarefas. Por outro lado, às manutenções corretivas ou 

recuperações, serão efetuadas conforme previstos nos Projetos e Programas definidos pelo Consórcio. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Manutenção corretiva é atuação para a correção da falha ou do desempenho menor do que o 

esperado. Ao atuar em um equipamento que apresenta um defeito ou desempenho diferente do 

esperado, está-se fazendo manutenção corretiva. Assim, a manutenção corretiva não é 

necessariamente a manutenção de emergência. Convém observar que existem duas condições 

especificas que levam à manutenção corretiva: desempenho deficiente apontado pelo 

acompanhamento das variáveis operacionais e ocorrência da falha ou quebra. Desse modo, a ação 

principal na manutenção corretiva é corrigir ou restaurar as condições de funcionamento do 

equipamento ou sistema. Manutenção preventiva é a atuação realizada de forma a reduzir ou evitar a 

falha ou quebra no desempenho, obedecendo a um plano previamente elaborado, baseado em 

intervalos definidos de tempo. Inversamente à política de manutenção corretiva, a manutenção 
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preventiva procura obstinadamente evitar a ocorrência de falhas, ou seja, procura prevenir. A 

manutenção preditiva é a atuação realizada com base em modificações de parâmetros, de condições 

ou desempenho, cujo acompanhamento obedece a uma sistemática. Seu objetivo é prevenir falhas nos 

equipamentos ou sistemas por meio de acompanhamentos de parâmetros diversos, permitindo a 

operação contínua do equipamento pelo maior tempo possível. Na realidade o termo associado à 

manutenção preditiva é o de predizer as condições do equipamento. Ou seja, a manutenção preditiva 

privilegia a disponibilidade, na medida em que promove a intervenção nos equipamentos somente 

quando as medições e verificações indicam essa necessidade, lembrando que tais medidas e 

verificações são realizadas com o equipamento em funcionamento. Considerando essa conceituação 

e as características dos sistemas de água e esgoto de Potim, verifica-se que a manutenção preditiva 

será aplicada principalmente às estruturas de concreto armado das várias unidades operacionais: 

estações de tratamento de água e esgoto, elevatórias de água e esgotos, reservatórios e estruturas de 

captação. Para os equipamentos eletromecânicos, a regra geral será a aplicação da manutenção 

preventiva ou corretiva planejada, já que a maioria dos sistemas críticos conta com equipamentos de 

reserva instalados. Descreve os procedimentos de manutenções para o setor de água. Apresenta a 

estratégia de manutenção. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: A administração dos serviços de manutenção em redes de distribuição e adutoras é constante 

e determinado pelo controle desta manutenção. Entre os tipos de manutenção existentes, podemos 

citar: Manutenção preventiva Manutenção preventiva é todo serviço que tem como finalidade a 

preservação do bom funcionamento de adutoras em termos de estanqueidade, condições de operação, 

eficiência hidráulica e condições de segurança, englobando também a operação (manobra) de rotina 

e o levantamento cadastral,  trata-se de vazamentos em linhas alimentadoras que carecem de relativa 

urgência de reparo e não estão, até certo ponto, danificando a pavimentação, nem causando transtorno 

ao usuário, portanto, não estão prejudicando o livre trânsito de veículo, podendo ser reparados no dia 

seguinte. Manutenção de emergência; este caso, existe a necessidade de interrupção do abastecimento, 

geralmente provocada por rompimentos, juntas deslocadas, registros com gavetas arriadas. Limpeza, 

conservação e reabilitação de sistemas de distribuição de água: a equipe responsável pela operação 

precisa estar atenta à conservação e à limpeza dos equipamentos garantindo a conservação da 

qualidade da água e o perfeito funcionamento dos sistemas de: captação, elevação, armazenamento e 

distribuição. Limpeza de tubulações realizado pela passagem que removem as incrustações através 

de raspagem. Não define a estratégia de implantação das manutenções. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim,  GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta as estratégias de manutenção: 
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Apresenta estratégia para a implantação das Manutenções Corretiva, preventiva e Preditiva para os 

Sistemas. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Descreve as três manutenções Preventiva, Preditiva e Corretiva, mas não define a estratégia 

para a implantação. 

 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Existem várias estratégias para manutenção, focou nas 4 mais difundidas: Corretiva, 

Preventiva, Preditiva e Centrada na Confiabilidade. A manutenção corretiva é uma boa estratégia para 
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equipamentos que não são essenciais para a operação da planta. Maquinário usado raramente, ou 

usado para uma tarefa que outro equipamento também faz, ou ainda que sejam de baixo custo, 

Equipamentos que devem funcionar até o dia em que tenham um problema são consertados no dia em 

que eles quebram. Manutenção preventiva (programada) esta é a mais conhecida e implementada das 

estratégias. Manutenção preventiva trata de colocar parte dos equipamentos da planta periodicamente 

fora de serviço para inspecionar e repará-los em intervalos determinados de tempo. Apesar da 

Manutenção Preventiva ser relativamente simples de planejar e de executar, no longo prazo pode ser 

uma estratégia cara. Isso porque não leva em consideração alguns fatores que afetam a produtividade. 

Ela pode trazer bons resultados, mas é importante evitar alguns erros de planejamento e execução. 

Caso a planta decida utilizar Manutenção Preventiva, é recomendado que o cronograma seja muito 

bem organizado e avaliado. Além disso é recomendado também que seja estudado se em algumas 

áreas é melhor usar manutenção preditiva ao invés da preventiva. Manutenção preditiva (mpd) é uma 

abordagem baseada sempre em previsões sobre falhas antes que elas aconteçam. É possível executar 

Manutenção Preditiva por meio de inspeções visuais, mas o jeito mais fácil de usar esta estratégia é 

usando um CMMS (Sigla em inglês para Sistema Computadorizado de Gestão de Manutenção) para 

rastrear a leitura dos medidores e sensores da planta. A vantagem da Manutenção Preditiva sobre a 

Preventiva é que ela: Economiza tempo e recursos que seriam usados na manutenção dos 

equipamentos; traz maior entendimento sobre a performance do sistema; permite diagnosticar 

possíveis problemas que podem surgir nas máquinas da planta. Manutenção centrada na 

confiabilidade: parte do princípio que as falhas nos equipamentos nem sempre seguem uma lógica. A 

Manutenção Centrada na Confiabilidade trata este fato por meio de: Uma análise aprofundada para 

estudar todos os possíveis modos de falha de cada peça do maquinário; desenvolver uma estratégia 

de manutenção customizada para cada equipamento. Também chamada de RCM (sigla inglesa para 

Manutenção Centrada em Confiabilidade), esta é uma estratégia sofisticada e nem sempre vale a pena 

para todas as empresas. Ela é usada por equipes de manutenção muito experientes, que já dominam 

os processos de manutenção de uma planta e possuem uma vasta documentação sobre os 

equipamentos usados. O gráfico abaixo mostra o custo-benefício da RCM comparada com uma 

estratégia de manutenção básica.  
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Escolher a melhor estratégia de manutenção requer determinar as possibilidades mais viáveis de 

solução para cada caso e cada equipamento, deve-se considerar recorrer ao serviço especializado de 

empresas com experiência em manutenção. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

3.b.2 Captação e Adução de Água Bruta; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Na captação proposta, através de conjunto motobombas montando sobre flutuadores, será 

realizada coleta manual de amostras e realização de testes de turbidez e pH. Paradas programadas 

para manutenção das bombas, em função da demanda e da quantidade reservada, sem prejuízo do 

abastecimento. Serão feitas paradas periódicas programadas de manutenção, definidas seguindo 

avaliações: Medição diária de sedimentação nas tubulações de sucção, verificando as telas de proteção 

das válvulas de pé com crivo. Data programada para a manutenção dos conjuntos motobombas e 

sistemas eletromecânicos. Períodos de menor demanda e volumes reservados. A Concessionária 

elaborará um manual de operação da adutora, com os procedimentos de carga e descarga da linha e 

metodologia de monitoramento trimestral de pressão através de sistema automático, integrado ao 

sistema de controle da ETA, permitirá a avaliação do desempenho da adutora e prevendo a 

manutenção. Os procedimentos de manutenção das adutoras farão parte do plano integrado de 

manutenção preventiva do sistema de produção e distribuição de água potável. Não aborda o 

monitoramento da água bruta, mas cita no item tratamento de água, sem prejuízo ao quesito. E não 

aborda os mananciais subterrâneos que serão utilizados no curto prazo. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Serão desativados os poços e será implantado uma captação superficial no rio Paraíba do 

Sul, não será mantida a filosofia de captação de água de manancial subterrâneo. Todas as análises 

diárias e periódicas serão realizadas no laboratório de análises físico-químicas, irá implantar um Plano 

de Segurança de Abastecimento para monitoramento da qualidade da água bruta. Será implantado a 

captação superficial no rio Paraíba do Sul e estabelecidas suas rotinas de operação e manutenção das 

unidades que serão centralizadas e realizadas por equipes local, e ainda será implantado o sistema de 

automação, daí as atividades diárias de operação sejam realizadas remotamente, assim como possa 

ser monitorado o sistema em caráter permanente otimizando as manutenções. Os principais 

parâmetros de controle serão monitorados e registrados no banco de dados do sistema de supervisão 

tais como: Vazão recalcada; Tempo de funcionamento dos conjuntos moto bomba; Pressão de 

recalque, Status de funcionamento dos conjuntos moto bomba; e principais grandezas elétricas. O 

funcionamento dos conjuntos moto bomba da EEAB será automatizado em função do nível dos 

reservatórios localizados em pontos estratégicos do município e seus distritos. Também serão 

realizadas inspeções periódicas na captação para limpeza de grades e remoção de areia. O 

funcionamento dos conjuntos moto bomba será automatizado, para ligar e desligar os conjuntos a 
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partir das estações de tratamento de água, e assim evitar a necessidade de operadores na captação. 

Todos os sistemas serão integrados ao centro de Controle Operacional e a qualquer sinal de falha e/ou 

alarmes, equipes volantes de manutenção e operação serão acionadas. Cadastro: é fundamental que 

se tenha perfeito conhecimento do traçado das tubulações e da localização de peças e equipamentos 

importantes para o bom funcionamento da linha, em especial as de adução de água bruta. 

Não aborda a operação e manutenção dos poços que serão utilizados a curto prazo. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Cita medidas de ordem geral: Políticas de recursos hídricos, gestão de Bacias, e a qualidade 

do manancial.  Destacam-se as seguintes iniciativas práticas para garantir a qualidade e a quantidade 

de água necessária ao manancial. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Faz uma análise contemplando o sistema de captação subterrânea atual e disserta os 

procedimentos de operação e manutenção do sistema a ser substituído. Passa então a abordagem da 

alternativa de nova matriz de abastecimento de água. 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta um rol de atividades: 
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Não abordou as ações de operação e manutenção, e nem o monitoramento e nem medida de vazão da 

captação de água bruta, citou algumas atividades de forma superficial. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Os mananciais subterrâneos do Sistema de Abastecimento de Água de Potim serão 

supervisionados, para garantir que qualquer problema que possa prejudicar o suprimento de água 

bruta na quantidade e qualidade requeridas seja rapidamente identificado.  A proponente realizará 

monitoramentos periódicos da qualidade da água dos mananciais, visando identificar não-

conformidades em relação aos padrões estabelecidos também serão elaborados mapas de risco, com 

a identificação de fontes potenciais de contaminação. A avaliação da qualidade da água bruta objetiva: 

Avaliação da tratabilidade da água; Adequação dos processos de tratamento à qualidade da água bruta 

e as respectivas variações sazonais; Controle preventivo, subsidiando as ações de proteção aos 

mananciais. Um diagnóstico do uso e da ocupação do solo, na bacia de captação, é uma ferramenta 

essencial para a identificação dos parâmetros a serem privilegiados em um programa de 

monitoramento. Para a fase de transição com poços operando: A área onde estão localizados os poços 

serão dotadas de perímetro de proteção sanitária com condições de segurança e aspecto agradável, 

além de disponibilidade de espaço para a instalação e manutenção dos equipamentos e das instalações 

de bombeamento; Para prevenir riscos de contaminação ou mineralização, no caso dos poços, os 

mesmos serão cimentados em toda a extensão necessária ao seu isolamento;  Os poços serão sempre 

desinfetados, após a sua construção e a execução de serviços de desenvolvimento, limpeza e 

manutenção; Os poços abandonados serão adequadamente vedados, a fim de impedir a poluição do 

aquífero; As vias de acesso às captações serão conservadas; As instalações de tomada d’água, após 

qualquer atividade de construção, de reparos ou manutenção, serão limpas e desinfetadas. Durante a 

exploração podem surgir problemas de corrosão ou de incrustação no poço e no sistema de 

bombeamento, estas modificações podem estar associadas aos seguintes fatores: Influência das 

condições de bombeamento da água, alterando o estado natural de equilíbrio físico-químico; 

Expansão do cone de rebaixamento, atingindo zonas com água de composição físico-química 
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diferente; Incrementos acentuados de recarga no aquífero; Contaminações produzidas durante a 

operação e manutenção do poço. Considerará os elementos básicos da história do poço, a saber: 

Relatório técnico do poço na construção; Resultados da primeira análise físico-química da água; 

Sumário do controle de qualidade química da água, durante a operação; sumário do controle anual de 

operação; sumário do controle anual de manutenção. 

 

Cita que para garantir a qualidade de água bruta dos mananciais realizará, periodicamente, análises 

físico-químicas e bacteriológicas da água. Não aborda a captação superficial. Aborda na proposta 

técnica, mas não fez referência que remetesse ao quesito que aborda a captação superficial. 

Avaliação:  INSATISFATÓRIO 

3.b.3 Estações de Tratamento de Água; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Descreve a operação: Monitoramento da Operação da Água Bruta Temperatura: será medida 

uma vez por turno, sendo registradas na planilha Tabela de Análises. Será monitorada a vazão de hora 

em hora registrando os resultados na Planilha Controle de Bombeamento. A leitura ou tomada de 

vazão também será realizada quando da troca do conjunto motobomba, na ocorrência de pane elétrica 

ou quando observada visualmente a variação de vazão ou quando os níveis dos reservatórios atingem 

níveis mínimos e máximos. Análise de Amostra da Água Bruta Será coletada amostra da água bruta 

a intervalos planejados e observando-se os parâmetros da resolução CONAMA 357 para água de 

Classe 2, uma vez por turno - analisar Alumínio, Alcalinidade, Acidez Carbônica e Acidez Mineral, 

Sólidos Totais Dissolvidos e Condutividade, Temperatura, CO2 livre, cloretos; registrar os resultados 
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na planilha Análises Complementares.  Uma vez por dia - analisar Ferro, Manganês, Dureza em 

Cálcio, Dureza em Magnésio, Nitrato, Nitrito, Fosforo Total, Fosfato Reativo, Oxigênio Dissolvido, 

Cobre, registrar os resultados na planilha Análises Complementares. Uma vez por semana analisar 

Coliformes Totais, coliformes termotolerantes, Bactérias Heterotróficas, Fenol, Detergente 

Surfactante, sulfato, cromo, cadmio, zinco, brometos, cianetos, sílica, cobalto, Demanda Química de 

Oxigênio; registrar os resultados na planilha Análises Complementares. Os resultados das análises 

servem para caracterizar, direcionar, alterar ou parar a ETA e são comparados a parâmetros internos 

estabelecidos para água bruta, definidos no item Tomada de Decisão" deste procedimento. Nas 

variações de resultados deverá ser observado o histórico da água, composto pelas análises anteriores, 

para a tomada de decisões, em relação às necessidades de dosagem de produtos.  Processos de 

Tratamentos Coagulação O monitoramento da coagulação será realizado pelo Operador da ETA do 

turno, a intervalos planejados: entre duas (2) e quatro (4) vezes por turno verifica se o escoamento de 

coagulante está uniforme em toda extensão do distribuidor em formato de chuveiro que é construído 

a partir de uma canalização situado na calha Parshall. Mede a vazão do dosador de coagulante, 

registrando esse resultado na planilha Controle de Bombeamento (coluna ml/10s PAC). O 

monitoramento da floculação será realizado pelo Operador da ETA a intervalos planejados, conforme 

segue: Entre duas (2) e quatro (4) vezes por turno verifica se o escoamento de Polímero catiônico está 

uniforme em toda extensão do distribuidor que é construído a partir de uma canalização situado no 

tanque de floculação. Mede a vazão do dosador de polímero, registrando esse resultado na planilha 

Controle de Bombeamento (coluna ml/10s polímero). Uma vez por turno - coletar amostra de água 

floculada e analisar pH, turbidez, cor, STD e condutividade registrando na planilha Tabela de 

Análises. Semestralmente ou quando necessário promover a limpeza conforme descrito em item 

específico desta Proposta, denominado - Limpeza da ETA. O monitoramento da decantação será 

realizado pelo Operador a intervalos planejados, conforme segue: Entre duas (2) a quatro (4) vezes 

por turno verificar se há suspensão de flocos. Uma vez por turno - coletar amostra de água decantada 

e analisar pH turbidez, cor, STD e condutividade registrando na planilha Tabela de Análises. Uma 

vez por dia, analisar sílica, oxigênio consumido em meio ácido, e efetuar descarga parcial de lodo dos 

decantadores; conforme definido no procedimento - Limpeza da ETA, efetuar a limpeza, a cada 

quinze dias ou quando se fizer necessário, registrando na planilha Registro de Limpeza. O 

monitoramento da filtração será realizado pelo Operador a intervalos planejados, conforme segue:  

uma vez por turno coleta amostra de água filtrada e analisa pH, turbidez, cor, STD e condutividade 

registrando os resultados na planilha Tabela de Análises.  Uma vez por dia, analisar sílica, oxigênio 

consumido em meio ácido registrando os resultados na planilha Tabela de Análises.  De duas (2) a 

quatro (4) vezes por turno- verifica o nível de água dentro dos filtros. Uma vez por semana - 

Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes, Bactérias Heterotrofias registrando os resultados na 

planilha Tabela de Análises.  Conforme definido no procedimento - Limpeza da ETA, efetuar a 

limpeza, a cada vinte quatro horas ou quando se fizer necessário, registrando na planilha Registro de 

Limpeza. Cloração O monitoramento da cloração será realizado pelo Operador da ETA a intervalos 

planejados, conforme segue: A cada 2 horas deverá ser coletada amostra para análise de residual de 

cloro, que deverá permanecer entre os valores de 1,5 a 1,8 mg/l, observando-se o cloro residual na 
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rede de distribuição não abaixo de 0,5 mg/. Duas (2) a quatro (4) vezes por turno - inspecionar se o 

equipamento dosador não apresenta vazamento ou alguma mangueira rompida. Fluoretação O 

monitoramento da fluoretação será realizado pelo Operador da ETA a intervalos planejados, conforme 

segue:  A cada 2 horas deverá ser coletada amostra para análise de residual de flúor, que deverá 

permanecer entre os valores de 0,6 a 0,8 mg/l e efetua a reposição da solução de ácido fluossilícico.  

A cada hora - inspecionar o se o equipamento dosador contém solução de ácido fluossilícico e se a 

vazão da bomba dosadora está de acordo para obtenção do residual esperado. A cada hora o operador 

deverá verificar o funcionamento da bomba dosadora, através da medição de vazão do equipamento. 

Correção Final do PH O pH final da água necessita de correção devido ao pH da água bruta ter grandes 

variações (3,0-8,5), mas em sua normalidade está com pH de 6,5. O monitoramento da qualidade da 

água tratada será realizado pelo Operador de ETA a intervalos planejados, conforme segue: Quatro 

vezes por turno - coletar amostras e analisar: pH, turbidez, cor, cloro, flúor, gosto e odor, registrando 

os resultados na planilha Tabela de Análises. Uma vez por turno - analisar Alumínio, Alcalinidade, 

Acidez Carbônica e Acidez Mineral, Sólidos Totais Dissolvidos e Condutividade, CO2 livre, cloretos; 

registrar os resultados na planilha Análises Complementares. Uma vez por dia - analisar Ferro, 

Manganês, Dureza em Cálcio, Dureza em Magnésio, Nitrato, Nitrito, Cobre; registrar os resultados 

na planilha Análises Complementares. Duas Vezes por semana Coliformes Totais, Coliformes 

Termotolerantes, Bactérias Heterotrofias registrando os resultados na planilha Tabela de Análises. 

Uma vez por semana analisar Detergente Surfactante, sulfato, cromo, cadmio, zinco, brometos, 

cianetos, sílica, cobalto; registrar os resultados na planilha Análises Complementares. 

 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Rotinas de tratamento de água na ETA de Potim:  será realizado conforme memória de 

cálculo de processo de cada unidade. Inicialmente a água bruta passará por medição de vazão e 

parâmetros em tempo previamente no descritivo. Toda a dosagem e controle de estocagem de 
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produtos químicos será realizada de forma automatizada cabendo realizar as seguintes checagens: 

Status de equipamentos; Checagem visual da dosagem de químicos para verificação de possíveis 

falhas; Checagem visual de filtros; Verificação visual dos níveis de tanques de químicos; Limpeza de 

área. Toda a operação de retrolavagem de filtros, dosagem de químicos na fase líquida do processo 

serão realizados de forma automatizada ficando a operação do sistema de tratamento de lodo de forma 

manual, sendo composta pelas seguintes intervenções e atividades: Abertura automática da válvula 

de descarga dos filtros; Enchimento do tanque de descargas líquidas; Interrupção do sistema de 

lavagem de filtros; Acionamento das bombas de recirculação após decantação; Remoção manual do 

lodo. Todas as rotinas deverão ser de acompanhamento e checagem de status de equipamentos e 

painéis de automação. Serão elaboradas análises do tipo jar tests para determinação de dosagens na 

ETA demandando o mínimo possível de intervenções manuais. A dosagem de produtos químicos será 

realizada por meio de bombas dosadoras peristáltica ou de diafragma com controle de funcionamento 

da bomba via telemetria, operado diretamente pelo C.C.O. ou via CLP em campo. O operador 

realizará as seguintes atividades: Checagem in loco do status da bomba dosadora; Verificação da 

etiqueta com prazo de validade dos produtos; Checagem do nível de produto químico (troca caso 

necessário); Limpeza geral da área; Acompanhamento dos serviços de manutenção periódicas. As 

análises que deverão ser realizadas conforme descritas abaixo: Turbidez da água bruta, decantada, 

filtrada e final; Cor aparente da água bruta e final; pH da água bruta, coagulada, decantada, filtrada e 

final; Cloro residual livre na água decantada, filtrada e final; Teor de fluoretos na água final. O sistema 

informatizado de controle produzirá relatório diário de produção da ETA onde deverão constar os 

principais valores médios, máximos e mínimos, horários de controle do processo tais como: Vazão 

produzida; Turbidez da água bruta; Turbidez da água final; Cor da água bruta e tratada; Cloro residual 

livre; Teor de fluoretos na água final; pH da água bruta e final; Resultados das análises de verificação 

realizadas;  Dosagem média de alcalinizante, coagulante e desinfetante; Informações sobre a lavagem 

dos filtros; Altura do manto de lodo no decantador. Planos de Segurança da Água (PSA) são um 

instrumento que identifica e prioriza perigos e riscos em um sistema de abastecimento de água, desde 

o manancial até o consumidor, visando estabelecer medidas de controle para reduzi-los ou eliminá-

los e estabelecer processos para verificação da eficiência de gestão preventiva, e será de competência 

do responsável do SAA tal como estabelecido na Portaria de Consolidação nº 5. O planejamento 

começa com a sensibilização da equipe técnica e com a constituição de equipe multidisciplinar para 

realizar o levantamento das informações e o planejamento, desenvolvimento, aplicação e verificação 

do PSA. A identificação dos perigos e caracterização dos riscos permite a priorização das ameaças 

cujas consequências são mais severas com relação àqueles com impactos insignificantes. Após a 

identificação dos perigos deverá ser realizada a priorização dos riscos. A metodologia para a 

priorização será baseada em bom senso, experiência e no conhecimento aprofundado das 

características do sistema em avaliação. Após a identificação e priorização dos riscos pelo resultado 

da matriz de riscos, poderão ser determinados os pontos de controle dos riscos. Isso visa escolher os 

locais para monitoramento. A identificação das medidas de controle deve ser baseada no princípio 

das múltiplas barreiras em todo o processo de água para consumo humano. A consistência desta 

abordagem baseia-se no fato de se considerar que a falha de uma barreira pode ser compensada pelo 
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funcionamento de barreiras remanescentes. As medidas de controle definidas devem ser 

acompanhadas para assegurar que as falhas sejam corrigidas. Alguns perigos podem ser detectados 

com mais de uma medida de controle enquanto que existem outros que necessitarão de mais de uma 

medida para poder ser controlado. Por essa causa é importante o acompanhamento de todas as 

medidas definidas. O controle quantitativo de produção de água tratada será realizado a partir do 

registro de dados de vazão acumulada registrados pelos macromedidores da captação superficial e 

eventuais macromedidores adicionais que se fizerem necessários a serem definidos no projeto de 

setorização. Os valores das vazões medidas proporcionarão resultados de vazão instantânea do 

sistema de água tratada. Os resultados registrados e os respectivos períodos de operação serão tratados 

pelo software supervisório (CCO) de forma a convertê-los em volumes acumulados, por hora, dia, 

mês e ano. Fundamental ao processo de tratamento de água é o estabelecimento do plano de 

amostragem, a ser validado pela Vigilância municipal e definido de acordo com a PRC nº 5 de 28 de 

setembro de 2017. Serão adicionalmente implantados os seguintes dispositivos de monitoramento 

remoto em todas as unidades: Sistema de circuito fechado de câmeras (CFTV); Alarmes de invasão; 

Sensores de presença; Iluminação presencial em decorrência de movimentações internas. Todo o 

monitoramento será realizado via CCO. Descreve os procedimentos de manutenção e um rol de 

procedimentos dos quais a concessionária é portadora. 

 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: A Estação de Tratamento de água será do tipo convencional contendo todas as operações 

unitárias requeridas para tratar a água da captação superficial. Será constituída de Calha Parshall, 
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Redução de pressão, floculação, sedimentação, filtração e desinfeção, cujas atuações se darão em 

unidades individuais e separadas. A manutenção dos equipamentos ocorrerá em função do uso, tipo 

de equipamento, vida útil, recomendações dos fabricantes, etc. O tipo de manutenção pode ser 

emergencial, ou programada. A manutenção programada contribui para evitar a interrupção do 

tratamento de água, diminuição de reparos emergenciais, redução de custos, além de contribuir para 

que os equipamentos durem mais tempo. Um plano de manutenção preventiva constitui um conjunto 

de ações destinadas a prevenir e proteger os equipamentos de forma a conservá-los e evitar que fiquem 

parados. Um bom plano de manutenção compreende: 1. Registrar todos os equipamentos; 2. 

Descrever as atividades de manutenção; 3. Criar um plano estratégico para soluções de problemas; 4. 

Fazer a previsão e um histórico da manutenção dos equipamentos; 5. Guardar com cuidado os manuais 

dos equipamentos; 6. Manter um depósito com peças de reposição rotineira, entre outras providências 

peculiares a cada estação. Na estação de tratamento de água. Não descreve os procedimentos de 

operação da ETA. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta os procedimentos: 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 
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Análise:  
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Controle Operacional:  Todas as informações relativas ao funcionamento da ETA como: 

vazões de água tratada, parâmetros da água bruta, dosagens e consumos de produtos químicos, registro 

de operações realizadas (como a lavagem de filtros) ou reposição de produtos químicos serão 

registradas, para permitir a análise e verificação da correção dos procedimentos operacionais 

adotados, planejamento das ações corretivas. Regime de Operação Uma estação de tratamento de 

água deve operar em condições estáveis, sem grandes flutuações no regime de produção. 

Funcionamento dos Processos: A obtenção de um produto final que atenda às especificações 

dependerá do correto funcionamento dos processos unitários componentes da instalação, o que no 

caso de unidades de tratamento, através de Filtração Direta, compreenderá: pré-cloração, filtração, 

desinfecção e fluoretação. É claro que um projeto bem elaborado, construído e instalado é condição 
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necessária para o atendimento deste requisito, não garantindo a qualidade da água, sendo essencial 

uma operação eficaz e tecnicamente correta, é importante a definição da dosagem de produtos 

químicos necessária ao tratamento. Assim, quanto maior for a precisão da dosagem, melhor se 

atenderá às necessidades do processo. A Proponente estabelecerá os procedimentos operacionais que 

definirão com clareza, qual deverá ser a dosagem dos produtos em função da qualidade da água dos 

poços. A obtenção desses parâmetros exigirá da operação, a realização de testes que reproduzam em 

escala de laboratório, as condições verificadas em campo. Para as diversas condições da água bruta 

que poderão ocorrer (turbidez, cor, pH), são definidas as dosagens que produzirão a melhor condição 

de tratamento, conforme apresentado no item 3.c.1 desta Proposta Técnica. A compilação e 

organização das dosagens ótimas, para as diversas condições de água, permitirão a elaboração de 

gráficos e tabelas que relacionarão as dosagens necessárias às condições de água bruta. Mesmo 

contando com dados de testes anteriores, nada substituirá a realização periódica de ensaios no 

laboratório, especialmente quando mudam as condições da água bruta, para a verificação e redefinição 

das dosagens. Os filtros rápidos serão lavados a contracorrente (por inversão do fluxo), com uma 

vazão capaz de assegurar uma expansão adequada do meio filtrante. Expansões entre 30 e 50% são 

desejáveis. Os filtros serão inspecionados, periodicamente, para a verificação da condição do leito 

filtrante (espessuras da camada suporte e camadas de areia e antracito) e do fundo do filtro, para a 

localização de possíveis rupturas, geralmente, identificadas por marcas no leito, em decorrência da 

maior velocidade na área em que ocorreu a ruptura. Deverá ser fixado o teor de cloro residual na água 

final para que se obtenha, em qualquer ponto da rede, o valor mínimo de 0,2 mg/L. Deverá ser mantida 

a estreita faixa de concentração do íon fluoreto recomendado (entre 0,6 e 0,8 mg/L) o que exige 

sistemas de dosagem e controle eficientes. A adoção de dosadores microprocessadores controlados, 

em função da vazão tratada, é o processo mais eficaz. Padrão de Potabilidade:  A qualidade da água 

para o consumo humano, em todo o País, é regulada pela Portaria de Consolidação no 5, no Anexo 

XX - Do Controle e da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano e seu Padrão de 

Potabilidade, do Ministério da Saúde, que reflete o conteúdo da Portaria PRC no 5, além do Ministério 

da Saúde. Para o tratamento de águas superficiais sobre a tratabilidade da água, apresentada no item 

3.c.1 desta Proposta Técnica, já foi abordado o tema dos produtos químicos, sua qualidade, tipo e 

consumo dos mesmos, como a dosagem de produtos químicos será automatizada, a garantia da 

qualidade da água produzida dependerá da adoção de procedimentos adequados de calibração e 

manutenção dos equipamentos de controle do processo e de dosagem dos produtos químicos, tratados 

no item anterior. Para o controle da operação da ETA, os operadores realizarão em intervalos não 

superiores a 2 horas, as análises de verificação dos parâmetros de qualidade, de modo a verificar sua 

conformidade. As análises que deverão ser realizadas são: Turbidez das águas brutas filtrada e final; 

Cor aparente das águas bruta e final; pH das águas brutas filtrada e final; Cloro residual livre nas 

águas filtrada e final; Teor de fluoretos na água final. Adicionalmente aos equipamentos de medição 

de turbidez e pH, é importante também a medição on-line de cloro e flúor. Os resultados de todas as 

análises realizadas serão registrados no Boletim Diário de Operação da ETA, que também deverá 

conter o registro horário da vazão afluente à ETA. Também constarão do referido Boletim, as 

informações sobre a lavagem dos filtros, tais como: hora de início e término da operação de lavagem, 
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tempo de lavagem, volume de água utilizado e turbidez da água filtrada, antes e depois da filtragem. 

O Boletim será preenchido pelo operador responsável, verificado e aprovado pelo encarregado. Ao 

ser constatado um resultado não-conforme, o operador identificará as razões para a alteração e tomará 

as medidas necessárias para a sua correção. A utilização de diversos produtos químicos perigosos nos 

processos de produção exigirá um cuidado especial em relação à segurança dos operadores e do meio 

ambiente. Automação e Controle "On-line" do Processo de Tratamento As atividades de Automação 

e Controle "On-line" do Processo de Tratamento serão realizadas a partir do Centro de Controle 

Operacional (CCO), a ser implantado na área da ETA. O CCO terá, ainda, as seguintes 

responsabilidades: Padronizar os procedimentos e propiciar maior confiabilidade na obtenção dos 

dados operacionais; Otimizar a operação dos Sistemas de Produção e de Tratamento de Água, para a 

obtenção de redução de custos; Melhorar o gerenciamento dos sistemas com a centralização do 

controle; Agilizar a correção de anomalias, em face da capacidade de atuar nos dispositivos de 

controle do sistema em tempo real; Possibilitar um melhor diagnóstico dos sistemas, em função dos 

registros históricos, dados e ocorrências operacionais. O sistema a ser implantado constitui-se de um 

Sistema de Controle Distribuído, contendo equipamentos não só nas instalações do CCO, como 

também nos locais onde será feita a aquisição de dados, tais como nos dispositivos da Captação, 

Estações Elevatórias, ETA, Reservatórios, adutoras, entre outros. O CCO será composto, 

funcionalmente, por três posições de controle: De coordenação: que permitirá o monitoramento dos 

parâmetros operacionais de todo o sistema, incluindo a ETA; De operação e supervisão da ETA: para 

controlar a operação do sistema de produção de água potável, incluindo a captação e adução de água 

bruta; de operação e supervisão da adução de água: para controlar a operação do sistema de adução, 

incluindo os reservatórios e os demais dispositivos do sistema de adução de água. Procedimentos para 

o Controle Quantitativo da Produção de Água Tratada: a questão mais importante em um Sistema de 

Abastecimento de Água é ter conhecimento seguro da vazão que o manancial. Para garantir o controle 

quantitativo da produção de água tratada, o principal procedimento da proponente será a implantação 

de um sistema de automatização, no qual o mesmo coletará as informações de volumes das ETAs e 

alimentará o seu banco de dados, permitindo a gestão remota. A automatização da medição dos 

volumes resultará em um maior acompanhamento diário na montagem de um banco de dados, na 

centralização da aquisição desses dados e, principalmente, na previsão do volume demandado, com 

base na média horária do volume realizado. O sistema simulará a produção de água na captação 

equipada com telemetria, utilizando a macromedição em comparação ao tempo de operação obtido 

pela telemetria. O sistema ainda, permitirá, a automação das informações, com a possibilidade de 

acesso remoto dos dados por meio de internet e tecnologia GPRS. Para a garantia da operacionalidade 

das estruturas de captação, um Programa de Manutenção Preventiva será implantado, abrangendo 

todos os componentes da captação de água bruta. 3.b.3.3. Controle da Qualidade da Água Tratada: 

Este procedimento consistirá no controle de qualidade do produto final do processo de tratamento. Os 

procedimentos a serem adotados estão regidos na Norma de Qualidade de Água do Ministério da 

Saúde: Portaria de Consolidação no 5 - Anexo XX/2017, baseada na antiga norma de qualidade, a 

Portaria 2.914 I 2011 também do Ministério da Saúde, que especifica os procedimentos de controle e 

vigilância da qualidade da água para o consumo humano e seu padrão de potabilidade. E ainda 
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estabelece que a amostragem deverá obedecer a alguns requisitos fundamentais, que serão 

estritamente atendidos pela concessionária, como a distribuição uniforme das coletas ao longo do 

período e a representatividade dos pontos de coleta no sistema de distribuição (reservatórios e rede), 

combinando os critérios de abrangência espacial e pontos estratégicos. O planejamento de inspeção e 

manutenção da concessionária contemplará os procedimentos que darão subsídios à equipe de 

manutenção, para verificar e conservar as características e condições necessárias e satisfatórias para 

as instalações, a fim de garantir o seu pleno funcionamento e condições de utilização. O 

monitoramento das construções civis e o plano de intervenções. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

3.b.4 Estações Elevatórias de Água Tratada; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: As EEATs serão operadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO), auxiliado pela 

equipe de Operadores Volantes, com o uso de veículo equipado com rádio transceptor e ferramentas 

apropriadas. Haverá bloqueios para evitar a partida de equipamentos sem a devida necessidade, 

evitando trasbordamentos de reservatórios e outros inconvenientes. A elevatória tipo booster, será 

dotada de variadores hidrocinéticos para permitir que as bombas trabalhem com velocidades 

variáveis. Esse sistema economizará no consumo de energia elétrica que os resultados do balanço 

rendimento versus consumo resultará em economia global, além de também aumentar a vida útil dos 

equipamentos. Os reservatórios de água, terão válvulas de controle, medidores de vazão e pressão, 

além de medição de nível e sistema de segurança de extravasão, os sinais serão enviados ao CCO. 

Haverá também um sistema de segurança contra invasão ou depredação. Até a instalação dos 

equipamentos de supervisão computadorizado do CCO, uma equipe de operadores de reservatórios 

se incumbirá localmente da operação 24 horas/dia, manobrando as válvulas de entradas e verificando 

o nível de água, passando via rádio as informações ao CCO.  

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: O sistema de automação interligará cada uma das EEATs serão realizadas a partir dos níveis 

mínimo e máximos dos reservatórios de destino e respectivos macromedidores associados a 

transmissores de pressão a um Centro de Controle Operacional (CCO), onde toda a lógica de operação 

será desenvolvida, caso seja necessário. Assim sendo, como premissas, admite-se que: 

EEATs/Reservatórios: o nível no reservatório apoiado ou elevado é quem comandará diretamente o 

acionamento da bomba da elevatória. Ao CCO serão encaminhadas somente as informações de status 

das bombas e variáveis dos multimedidores e o nível contínuo do reservatório. Acionamentos manuais 

serão disponibilizados em todas as etapas de implantação. Todo o controle de vazão será feito via 

CLP individual locado na área da EEAT, sendo que caberá à equipe operacional realizar inspeção 

visual e de grandezas elétricas de cada unidade, contatando a gerência de Engenharia em caso de 

qualquer anomalia. Será feito registro de cada inspeção e os dados serão armazenados por pelo menos 
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90 dias. Será realizada a checagem visual dos instrumentos aparentes. Qualquer potencial problema 

será acionado a gerência de operação. Do ponto de vista de rotinas de operação considera-se ao menos 

uma visita diária a cada unidade para execução dos procedimentos de checagem e verificação das 

unidades. Será realizado acompanhamento do funcionamento destas unidades em tempo real via 

sistema de supervisão e Controle, de modo que a equipe operacional possa ser notificada antes da 

ocorrência de qualquer problema. Considera-se como operação autônoma: Monitoramento e controle 

a distância de todas as unidades; Existência de câmeras de CFTV para operação da unidade de forma 

totalmente remota; Checagem e inspeções diárias da unidade para verificação de status de 

equipamentos. Do ponto de vista de adutoras, toda a rotina de operação consiste no acompanhamento 

de anomalias ou eventuais pontos críticos, além da limpeza periódica de ventosas e caixas de descarga, 

sendo que para tais unidades não são demandas normalmente grandes intervenções. Serão 

considerados como parâmetros de controle de operação contínuos: Vazão; Pressão; Tempo de 

operação; Nível estático e dinâmico d´água da caixa de recalque. Já com relação à manutenção serão 

considerados parâmetros de controle: Status do conjunto motobomba; Grandezas elétricas; 

Totalização do tempo de funcionamento da unidade; Alarmes de anomalias; Histórico de manutenção 

(registros de tempo). Toda o monitoramento de instalações eletromecânicas será feito pela equipe 

operacional da concessionária. Haverá um técnico funcionário com conhecimentos de eletromecânico 

para executar as atividades mais simples e gerenciar a contratação de empresas especializadas para 

serviços maiores.  Serão desenvolvidas a manutenção preventiva e corretiva das bombas, analisando 

lubrificação, desgaste de componentes internos e cabos elétricos. Será preterida a substituição 

preventiva à corretiva. Todos os elementos eletromecânicos deverão passar por manutenção periódica 

sendo que serão usados os padrões e checklists apresentados para manutenção eletromecânica, será 

adotada a filosofia de terceirização destas atividades manutenção corretiva para empresas 

especializadas, será adotada tanto para o SAA quanto para o SES. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Cita que o desempenho e a durabilidade das bombas dependem de: suas instalações, 

operação e manutenção. Procedimentos simples, como lubrificar, fazer a escorva e verificar se não há 

vazamentos, contribuem para um bom desempenho da bomba e também para evitar que o sistema seja 

interrompido por causa de defeitos, ocasionando falta de água. Instalação das bombas não submersas, 

o conjunto motobomba deverá ser assentado sobre estrutura bem dimensionada, de forma a garantir 

bases sólidas que absorvam as vibrações ocorridas durante o funcionamento. Os blocos de ancoragem 

deverão exceder pelo menos 5 cm, na largura e no comprimento, à base de ferro que sustenta o 

conjunto motobomba. Há dois tipos de alinhamento que devem ser verificados: o horizontal e o 

vertical. Alinhamento horizontal (paralelo): para conferir o alinhamento horizontal, deve-se colocar 

uma régua de metal sobre as duas partes da luva, de maneira que toque igualmente as duas metades 

da luva. Alinhamento vertical (angular): para verificar o alinhamento vertical, deve-se medir a 

distância entre as faces opostas das duas partes da luva elástica. Esta deverá ser igual em toda a volta 
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das luvas. Tubulação e acessórios: a canalização de sucção deve ser bem curta e com o menor número 

de conexões, para a redução das perdas de cargas. Deve-se utilizar redução excêntrica na entrada da 

bomba para evitar bolsas de ar, deve-se utilizar a curva de raio longo. As tubulações devem ser 

ancoradas em blocos e nunca apoiadas na bomba. Devem-se usar registros para controlar a vazão e a 

válvula de retenção na linha de recalque para evitar o refluxo do fluido, facilitando a escorva da bomba 

e protegendo a bomba contra o golpe de aríete. Para operação da bomba: verificar o nível do 

reservatório de sucção; abrir o registro de sucção; fazer escorva da bomba para retirada do ar; verificar 

a tensão da rede se está normal; dar partida no conjunto motobomba; abrir o registro de descarga 

lentamente; observar a corrente nominal do motor; observar a pressão da rede de recalque; verificar 

aquecimento da bomba; verificar se a vazão do líquido bombeado está normal. A bomba, para 

funcionar, dever ser escorvada. Para a manutenção de bombas apresenta as seguintes etapas: Verificar 

se o conjunto motobomba está alinhado e, caso não esteja, realinhá-lo; Limpar e lubrificar porcas e 

parafusos; verificar se há algum estragado e trocá-lo; Verificar as partes lubrificadas com graxa, 

observando se sua consistência e quantidade estão adequadas; A cada ano, deve-se fazer uma vistoria 

completa na bomba, para limpá-la e verificar se suas peças têm alguma rachadura e trocá-las, caso 

seja necessário;  Quando uma bomba opera 24 horas por dia, sua lubrificação deverá ser realizada 

pelo menos uma vez por mês. A seguir, serão listados cuidados operacionais e cuidados que o 

operador deve ter para garantir a qualidade da água que será distribuída e sua própria segurança. Esses 

dados foram adaptados do Manual de boas práticas. No escorvamento de bombas, deve-se utilizar 

água de qualidade compatível com aquela que será recalcada. Poços de sucção devem ter sua 

cobertura acima do nível do terreno, de forma que fiquem protegidos contra infiltração de água 

superficial. Devem-se utilizar crivos na tubulação de sucção para evitar a entrada de sólidos grosseiros 

na mesma.  Poços de sucção das elevatórias de água tratada devem ser sempre cobertos, e as paredes 

impermeabilizadas para evitar contaminação. Elevatórias onde os operadores permanecem por longo 

tempo devem ter instalações sanitárias adequadas, inclusive no que se refere à disposição de esgotos.  

Poços de sucção das elevatórias de água tratada devem ser lavados e desinfetados periodicamente. 

Tubulações, bombas e poços de sucção das elevatórias de água tratada devem ser lavados e 

desinfetados após a execução de serviços de construção ou de reparos, ao retirar uma bomba do lugar, 

deve-se proteger (tampar) e sinalizar o local para evitar acidentes.  Nas adutoras, os cuidados 

operacionais mínimos a serem tomados para a garantia da qualidade da água aduzida são os seguintes: 

Evitar que as adutoras de água tratada se esvaziem, visto que essa situação pode favorecer a 

contaminação por água poluída; As adutoras devem ter válvulas de descarga para permitir sua limpeza 

e ventosas para evitar a ocorrência de pressão negativa no interior das tubulações (situação que pode 

favorecer a sucção de águas de qualidade inferior); Efetuar a necessária manutenção às estruturas de 

sustentação das tubulações, à vegetação destinada a evitar erosões nos terrenos e às valetas de desvio 

de enxurradas; Ter especial atenção nas travessias, que podem se tornar locais propícios para a retirada 

clandestina de água, com consequente contaminação da água transportada pela adutora; Evitar 

assentamento de ocupações humanas e de construções nas faixas de terreno sob as quais estejam 

implantadas as tubulações das adutoras. 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta os procedimentos e ações: 
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Não descreve os procedimentos de operação da EEA e nem a participação efetiva de equipes volantes 

e as diferentes estratégias de manutenção. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta as informações: 

 

Não descreveu os procedimentos de operação e nem o papel do CCO na operação dos sistemas, não 

discorreu sobre manutenção das unidades. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 
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 Empresa TERRACOM. 

Análise: Apresenta os procedimentos para operação e manutenção das EEA: 

Elegeu como ação prioritária adotar a execução de um cadastro informatizado das Estações 

Elevatórias de Água, sempre atualizado, que integrará o “As Built” e relacionará e especificará, de 

forma detalhada, cada um dos equipamentos, peças e componentes de origens hidráulica, mecânica, 

elétrica e eletrônica que o constituem. As EEAs operarão 24 horas por dia, durante os 7 dias da 

semana. As estações elevatórias propostas utilizarão conjuntos motobombas de eixo horizontal 

instalados em poço seco. O nível poço de sucção será continuamente controlado através de duas boias 

de níveis mínimo e máximo. O poço das bombas será permanentemente monitorado pelo CCO - 

Centro de Controle Operacional. As bombas poderão ser ligadas ou desligadas pelo CCO, dependendo 

da situação de operação das mesmas. A operação de cada bomba de recalque será monitorada 

continuamente por dispositivos eletrônicos, que transmitirão os seguintes dados para o CCO: Bomba 

desligada ou operando; Vazão; Consumo de energia; Outros. Caso necessário, as bombas poderão ser 

operadas manualmente, serão periodicamente inspecionadas, para a verificação de alguma anomalia. 

No caso de defeito, serão desligadas e removidas para manutenção. Toda EEA disporá de um gerador 

de emergência para ser acionado, no caso de falta de energia. A estação elevatória será instalada em 

local de fácil acesso, com ambiente ventilado, iluminado e limpo, deverá estar sempre desobstruído, 

para permitir a chegada caminhão equipado com munck. Os quadros de comando serão instalados em 

uma sala com boa ventilação, o operador só terá acesso, quando necessário. Os operadores terão rádios 

para a comunicação com o CCO. A operação da Estação Elevatória compreenderá as seguintes ações: 

Inspecionar o funcionamento dos conjuntos motobombas e a parte mecânica dos equipamentos; 

ajustar a rotação das bombas, caso exista o inversor de frequência; verificar, periodicamente, o 

funcionamento de válvulas e demais dispositivos de controle e manobras. As atividades de operação, 

de forma sequencial, abrangerão, ainda, os seguintes tópicos: Na área externa da estação, inspecionar 

registro e/ou by-pass da chegada. As bombas da elevatória serão acionadas alternadamente; Monitorar 

o fluxo de água no poço de sucção; Registrar a eventual anomalia no livro de ocorrências; Comunicar 

a anormalidade imediatamente à manutenção; Verificar a tensão dos painéis em operação; Verificar 

a tensão da(s) bomba(s) em operação e ligadas; Ler os horímetros e verificar a corrente elétrica das 

bombas (quando ligadas); Vistoriar as instalações elétricas e hidráulicas; Interpretar os dados lidos e, 

se anomalias, informar a manutenção e o CCO; Verificar a integridade de barriletes, tubulações e 

equipamentos operacionais, quanto a vazamentos, entupimentos e outros riscos, quando visíveis; 

Desligar todo o equipamento elétrico da boba, em razão da limpeza ou manutenção; Verificar o 

funcionamento das válvulas de retenção, limpeza e lubrificação; Registrar as atividades realizadas. 
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Nas estações elevatórias além das bombas propriamente ditas, tem-se um conjunto de tubulações, 

peças especiais e elementos acessórios. As tubulações da casa de bombas serão de ferro fundido com 

juntas de flange. Os diâmetros das tubulações, dentro das estações elevatórias, são fixados tendo em 

vista não ocasionar demasiadas perdas de carga, pois estas afetarão a altura manométrica de elevação 

e as perdas de cargas elevadas e poderão dar origem ao fenômeno da cavitação Os principais órgãos 

acessórios conectados às tubulações de uma estação elevatória são as válvulas de 

abertura/fechamento, válvulas de retenção, válvulas de pé e os manômetros (medem as pressões 

positivas) e vacuômetros (medem as pressões negativas). As válvulas de abertura/fechamento, 

utilizadas normalmente em estações elevatórias, são do tipo de gaveta e dotadas de flanges. Os tipos 

mais comuns têm carcaça de ferro fundido, sendo as partes internas, como a haste e os anéis de 
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vedação, de liga de cobre (latão ou bronze), sujeitas a desgastes. As válvulas de retenção são 

dispositivos destinados a permitir a passagem da água numa só direção, são instaladas na tubulação 

de saída para que, na paralisação do bombeamento, o golpe causado pelo retorno da água não cause 

danos à bomba, são peças robustas, fabricadas em ferro fundido ou aço, e dotadas de dimensões 

avantajadas. Serão equipadas, também, com um by-pass de pequeno diâmetro, para permitir o 

enchimento da bomba e da tubulação de sucção, por ocasião da escorva. As atividades de 

planejamento das manutenções serão as seguintes: Avaliar tecnicamente as condições do 

equipamento; em caso de se tratar de equipamento em condições precárias de uso, mas com a 

possibilidade de recuperação, o mesmo será encaminhado ao setor de manutenção corretiva; Pesquisar 

manuais e catálogos técnicos do equipamento; Verificar as normas técnicas referentes à manutenção 

do equipamento; Codificar e atualizar o acervo; Em caso de serviços especializados, encaminhar a 

solicitação para o início do procedimento licitatório, para a contratação de empresa especializada; Em 

caso de serviços de execução viável para o setor, verificar a existência de um plano de manutenção 

preventiva para o equipamento; Incluir o serviço no plano de manutenção preventiva, ou caso não 

haja o plano, proceder à elaboração. Procedimentos para a Execução dos Serviços de Manutenção:  

Os procedimentos serão os seguintes: Verificar a periodicidade exigida; Em caso do tempo 

determinado na periodicidade da manutenção ter sido ultrapassado, providenciar os serviços; 

Verificar a disponibilidade de material e, se for o caso, solicitar ao setor de compras;  Agendar a 

visita; Solicitar o transporte, se necessário; Emitir as Ordens de Serviços (OS) adequadas; Executar 

os serviços previstos; Selecionar os dados relevantes do resultado da execução do serviço, para a 

geração de indicadores de desempenho;  Verificar se os serviços foram executados. Em caso de 

execução parcial, reagendar os serviços inacabados; se a caso o tempo de vida útil do equipamento 

ter sido ultrapassado, providenciar a substituição do mesmo; executar, continuamente, o plano de 

manutenção preventiva do equipamento. A supervisão à distância dos principais parâmetros de 

operação (vazão recalcada, pressão, grandezas elétricas, medição de vibração e outros) e a automação 

da operação dos equipamentos aumentarão a confiabilidade do Sistema como um todo, minimizando 

a possibilidade da ocorrência de falhas, que possam resultar em danos aos equipamentos e na 

paralisação da unidade, prejudicando o abastecimento de água. Instalar-se-ão receptores e 

transmissores de dados, que têm o objetivo de informar os dados, proporcionando ao operador a 

condição de acompanhar, à distância, a variação do nível de água em um reservatório e acionar e 

desligar bombas, caso seja necessário. O monitoramento contínuo dos equipamentos também 

permitirá o controle da sua eficiência, permitindo analise e definição da a necessidade da substituição 

de um equipamento ou a realização de manutenção. O plano de manutenção, que privilegiará as ações 

de caracteres preventivo e preditivo, tais como: manter sempre os conjuntos motobombas de reserva, 

em condições de operação, no caso de pane do titular, e dotar as instalações eletroeletrônicas com 

dispositivos de proteção contra transientes elétricos, que podem danificar e paralisar a unidade. Em 

linhas de recalque, serão realizadas análises para verificar o ponto de trabalho dos conjuntos 

motobombas, para a identificação e correção de eventuais desvios decorrentes do desgaste dos 

equipamentos ou de alterações nas condições de operação da elevatória, através da execução de 

levantamentos de campo, definindo as curvas reais tanto do sistema, quanto dos conjuntos de recalque, 
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bem como as condições hidráulicas de recalque também com respeito ao fenômeno de cavitação, e 

será verificada a condição dos transientes hidráulicos, cuja ocorrência sem a devida proteção poderá 

causar sérios danos ao sistema como um todo (elevatória e linha de recalque). Equipamentos 

importantes para o funcionamento da linha, tais como: ventosas, válvulas, tanques de alívio e outros 

serão inspecionados, periodicamente, para a identificação de problemas e execução de reparos 

(vazamentos em gaxetas, desobstrução de ventosas, registros de descarga, entre outros). O plano de 

manutenção preventiva contemplará um conjunto de ações destinadas a prevenir e proteger os 

equipamentos, de forma a conservá-los e evitar que fiquem parados. Este plano de manutenção 

compreenderá: Registrar todos os equipamentos; descrever as atividades de manutenção; criar um 

plano estratégico para as soluções de problemas; fazer a previsão e um histórico da manutenção dos 

equipamentos; guardar os manuais dos equipamentos; manter um depósito com peças de reposição 

rotineira, entre outras providências peculiares a cada unidade do Sistema. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

3.b.5 Sistema de distribuição de Água Tratada; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Apresenta ações: Equipamentos importantes para o funcionamento da linha, tais como 

ventosas, válvulas, tanques de alívio etc., devem ser inspecionados periodicamente, para 

identificação de problemas e execução de reparos. Por sua condição hidráulica, a carga e a descarga 

de linhas adutoras exigem que procedimentos técnicos sejam seguidos para que não ocorram danos 

às mesmas em decorrência da operação. A proponente cita que fara um manual de operação e 

procedimentos, técnicos devem ser formalizados e adequadamente transmitidos a aqueles que o 

executarão. Redes de Distribuição e Ramais Prediais: Do mesmo modo como em relação à ETA, a 

proponente cita que fara um manual de operação e procedimentos, será baseado em um sistema de 

controle automatizado, centralizado no CCO. A partir daí, serão controlados todos os parâmetros 

operacionais e dispositivos da rede. Que fará os melhoramentos da rede forem sendo implementados 

com a setorização, implantação de registros de manobra e válvulas automáticas. O processo 

possibilitará através do sistema, o pleno controle dos seguintes fatores: Plena condição de manobra: 

Estabelecimento de setores e procedimentos de manobra, que permitam a execução de reparos com 

a interrupção do fornecimento para a menor quantidade possível de clientes. Estes procedimentos 

deverão evoluir na medida da implementação da setorização. Procedimentos de operação dos 

reservatórios: Fará procedimentos a partir de informações telemétricas, para que os reservatórios 

operem em regime otimizado, sem desperdício de energia elétrica e nem extravasamento; não 

descreve procedimentos nem de manutenção e nem de operação. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Fará análises de qualidade de água em redes segundo plano de amostragens, serão definidos 

os pontos chaves de amostragem nas redes, as rotinas de amostragens nos pontos chave e em pontos 
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aleatórios do sistema. Os resultados das análises deverão atender em 95% das análises os limites 

estabelecidos pela legislação vigente. A metodologia a ser emprega pela Concessionária para a 

análise de estabilidade da qualidade da água será estatística de modo a lançar os dados obtidos com 

as análises em curvas gaussianas para verificação da continuidade e estabilidade do processo. Uma 

das questões mais críticas para a distribuição de água consiste na manutenção de um cadastro técnico 

de redes e ligações atualizados, uma vez que toda a questão de consumo está relacionada às redes e 

ligações, a partir de  um croqui integrante da própria ordem de serviço, onde devem constar 

informações como diâmetro, material e profundidade da tubulação trabalhada, bem como 

amarrações que permitam identificar a localização do: Eixo da tubulação, Válvulas, Registros, Peças 

(curvas, tês, cruzetas etc.). Apresenta as atividades operacionais inerentes ao Programa de Redução 

de Perda Física de modo a atingir as metas solicitadas. Perda física é a perda correspondente ao 

volume de água produzido que não chega ao consumidor final, devido à ocorrência de: (i) 

vazamentos nas paredes das tubulações, conexões, registros e válvulas das redes primárias, 

secundárias e ligações de água; e (ii) extravasamento e vazamento nos reservatórios. 

 

Estudo e modelagem contínua de setorização: O estudo e modelagem hidráulica da setorização 

apresentada a seguir visa fornecer as seguintes informações: o Suporte ao Programa de Redução de 

Perda Física: posicionamento de VRP’s e alocação de macromedidores; o Suporte a setorização: 

definição das áreas de setorização e distritos de medição e controle (DMC); Eficiência energética: 

otimização do funcionamento de conjuntos motobomba, verificação de paralisação em horário de 

ponta, para a seguir buscar o reenquadramento tarifário e uso de inversores de frequência; o 

Operação: alteração no funcionamento da operação do sistema, deslocamento de pessoal e definição 

das pressões adequadas;  Planejamento de longo prazo: novas fontes de abastecimento, validação de 

futuras ampliações do sistema; Reabilitação/substituição de redes de distribuição e ligações de água: 

análise dos setores críticos e as intervenções necessárias; e Situações de emergência: rompimento 

de adutoras, desabastecimento devido a reparos na rede e uso de hidrantes em incêndios. Podemos 

citar como principais normas e procedimentos: de operação e manutenção de Válvulas Redutoras de 

Pressão (VRP); de operação e manutenção de “Booster”; de operação e manutenção de registros, 

válvulas de descarga e ventosas; de operação e manutenção de reservatórios; de reparo de redes e 

ligações de água; de instalação de rede de água e ligação de água; de substituição de rede e ligação 
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de água; Padronização de ligações de água; e Normatização dos materiais. Serão realizadas 

substituições de hidrômetros. Primeiramente serão priorizadas as trocas corretivas de todos os 

hidrômetros com problemas e será implantado um procedimento de trocas preventivas dos 

hidrômetros. Para a recuperação dos volumes medidos, a troca será realizada com critérios: o tipo 

de imóvel (residencial, comercial, etc.), consumos médios mensais, política tarifária, especificação 

e tempo de instalação do hidrômetro. Como referência para esse procedimento, será adotada a vida 

útil na faixa de cinco anos para os hidrômetros. Procedimentos para a gestão operacional da 

infraestrutura:  os softwares que conterão as redes georreferenciadas deverão informar e disponibilizar 

dados que caracterizem a maior incidência de vazamentos e rompimentos de modo que seja possível 

definir uma rotina operacional que antecipe ações. Caberá ao corpo técnico elaborar e manter 

registros atualizados dos locais com maior incidência de problemas. A gestão de redes e ligações 

contemplará: Acompanhamento dos índices de perdas por setor; Acompanhamento dos consumos 

por área; Acompanhamento das idades da infraestrutura existente por área. Para operação em obras 

viária utilizará os seguintes critérios: sinalização de advertência quanto à existência de obras; 

sinalização de advertência relativos à natureza do problema; usar cones e barreiras para canalizar o 

tráfego (desvio, sentido obrigatório, etc.); Cones e barreiras para o caso de fechamento total ou 

parcial de vias; Tapumes com placas de barragens e cercas portáteis; Sinalização específica para 

pedestres. EPC - Equipamentos de proteção coletiva. Equipamento de Proteção Individual – 

destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. Descreve 

as operações de abertura de valas e escavação, conserto de vazamentos, reaterro e repavimentação. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Apresenta os procedimentos: 

Destaca as necessidades do sistema: se organizando para fornecer agilidade no cadastro, execução e 

conclusão das atividades no sistema de distribuição de água. Para tanto, o Proponente se aterá nos 

seguintes itens: Manutenção preventiva Manutenção preventiva é todo serviço que tem como 

finalidade a preservação do bom funcionamento de adutoras em termos de estanqueidade, condições 

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

(manobra) de rotina e o levantamento cadastral.  Manutenção programada:  Trata-se de vazamentos 

em linhas alimentadoras que carecem de relativa urgência de reparo e não estão, até certo ponto, 

danificando a pavimentação. Manutenção de emergência: existe a necessidade de interrupção do 

abastecimento. Limpeza, conservação e reabilitação de sistemas de distribuição de água: a equipe 

precisa estar atenta à conservação e à limpeza dos equipamentos que fazem parte do sistema e pela 

conservação da qualidade da água que o sistema transporta e armazena. Limpeza de tubulações: um 

dos métodos utilizados pelas prestadoras de serviço de saneamento para limpeza dos tubos é o da 

passagem de equipamentos que removem as incrustações através de raspagem. Gestão de perdas: o 

nível de perdas tanto reais quando aparentes nos sistemas de distribuição de água tratada atinge 

valores altos é necessário fazer um programa de gestão de perdas. Fará o estudo da rede utilizando 
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software de modelagem hidráulica (para analisar pontos de perdas, altas e baixas pressões e 

identificar pontos de melhoria), ainda a Instalação de macromedidores (para controle do 

comportamento do sistema e montagem de série histórica) e também a Pesquisa de vazamentos não 

visíveis por geofonamento (Instrumento que serve para escutar ruídos na terra, utilizando-se da 

prospecção através do eco.) 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta a proposta 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 
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Análise: Cita os critérios de perdas: 

 

 

 

Propõe a implantação de um programa de perdas. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: A operação da Rede de Água refere-se a todas aquelas atividades que são realizadas, para 

que a água seja fornecida na qualidade exigida e na pressão suficiente, de forma contínua e livre de 

interrupções, durante a vida útil do Sistema de Água. Na operação inclui-se as manutenções 

preventiva, preditiva e corretiva, a serem executadas para manter a rede em boas condições de 

funcionamento. A concessionária implantará um Sistema de Informações georreferenciadas (SIG), 

a partir da execução de um cadastro físico da rede. Esta ferramenta permitirá integrar o cadastro 
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físico com as informações contidas em bancos de dados de outros processos empresariais, tais como: 

as informações comerciais (consumos, hidrômetros instalados e outros), de prestação de serviços 

(conserto de vazamentos, reclamações sobre a qualidade da água e outros) e de qualidade da água 

(não-conformidades verificadas). Com isso, a concessionária terá condições plenas de efetuar o 

processo de renovação da rede de distribuição, priorizando as áreas críticas (número excessivo de 

vazamentos, qualidade da água etc.). O controle operacional de água distribuída visa prevenir as 

situações de risco para a saúde humana, garantir o padrão de potabilidade estabelecido na Portaria 

de Consolidação no 5, do Ministério da Saúde, e dar continuidade ao abastecimento de água à 

população. Neste contexto, define-se como controle operacional da água distribuída. Serão avaliados 

os tempos de paralisação e/ou intermitências, submeterá as unidades de captação, adução, elevação, 

tratamento, reservação e distribuição a uma observação permanente e contínua, com vista a detectar 

e corrigiras alterações que venham a impactar na qualidade da água e na continuidade do 

abastecimento de água. Verificará os componentes, tais como: juntas e acessórios diversos, no caso 

da rede de distribuição e adutoras, os problemas mais frequentes dizem respeito à microbiologia, à 

turvação, ao cheiro e ao sabor, sendo as causas mais comuns, o reduzido teor em cloro residual livre 

na água tratada, os rompimentos na rede e ligações, as avarias em equipamentos hidromecânicos 

diversos e a corrosão na tubulação da rede. Nas ações corretivas na rede de distribuição e adutoras, 

a equipe realizará as descargas de água por válvulas específicas ou pelos hidrantes mais próximos 

da área de intervenção, para evitar que qualquer anormalidade na qualidade da água chegue aos 

usuários, devido à intervenção. Antes das tubulações serem colocadas em carga, a equipe efetuará 

uma nova verificação quanto à limpeza e higienização, recolhendo amostras nas extremidades do 

trecho de tubulação. Serão avaliados, regularmente, os teores de cloro residual livre em vários 

pontos, para, caso necessário, proceder à adequação da dosagem de cloro no tratamento. Serão feitas 

inspeções para averiguar o estado de conservação das caixas de válvulas de descarga e das ventosas, 

o qual incluirá a manobra dos componentes hidromecânicos e de segurança. Serão estabelecidos, 

requisitos operacionais de desempenho para assegurar o cumprimento das condições exigidas de 

qualidade da água tratada. Serão considerados o número e o tipo de reclamações sobre a qualidade 

e a quantidade da água distribuída, isto permitirá identificar os pontos de controle críticos. Será 

desenvolvido, durante o primeiro ano de Concessão, um cadastro técnico de todas as partes 

componentes do sistema de distribuição de água, visando dar maior confiabilidade à condução da 

operação e manutenção de toda a rede. A implantação do cadastro da rede será baseada no sistema 

SIG (Sistema de Informações Geográficas), através do georreferenciamento das unidades 

componentes do Sistema. A existência de um cadastro confiável e atualizado é fundamental para 

obter agilidade nas ações operacionais na rede de distribuição. O Programa de Controle de Perdas, 

além de garantir uma maior qualidade na prestação de serviços junto à população. Na medida em 

que as informações obtidas junto ao cadastro sejam confiáveis, o processo de manutenção de um 

vazamento de água, por exemplo, poderá ter a sua duração reduzida, uma vez que as equipes poderão 

determinar, rapidamente, a localização da tubulação danificada, bem como os registros que deverão 

ser manobrados, para impedir a chegada da água ao ponto de manutenção, viabilizando assim, o 

início dos serviços de reparo. Apresenta os tipos de perdas: Perdas físicas ou reais: são aquelas 
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decorrentes de vazamentos em redes, adutoras, ramais domiciliares, vazamentos e extravasamentos 

de reservatórios, além de outras motivadas por procedimentos operacionais, como descargas em 

redes de distribuição e outros; Perdas não físicas ou aparentes: são aquelas onde não há a efetiva 

perda do produto, e sim uma perda de receita para a operadora do serviço, decorrente de problemas 

inerentes à hidrometria, fraudes e outros. Será elaborado um cadastro técnico das redes de 

distribuição, que permitirá o controle dos procedimentos operacionais e de manutenção, bem como 

será utilizado para a nova setorização da rede. Será feita a divisão das redes de distribuição em 

diversos setores de monitoramento, denominados de Bairros pitométricos, que consistirão, em linhas 

gerais, na medição e análise dos perfis de vazão de abastecimento em setores da rede relativamente 

pequenos, bem identificados e devidamente isolados dos demais, de forma a serem obtidas as 

indicações da existência de vazamentos na área avaliada. A técnica de utilização de Bairros 

pitométricos direcionará a atividade de pesquisa e localização de vazamentos em pequenos setores 

da rede, com menores despesas pela maior eficácia e eficiência geradas. Dessa forma, a pesquisa de 

vazamentos em campo será sempre precedida da análise dos hidrogramas de vazão de cada área, até 

mesmo para direcionar os interbairros, quais serão os prioritários para a realização do serviço. As 

técnicas previstas para a utilização são bastante difundidas, a saber: Geofonamento das redes e 

ramais prediais, por meio de aparelhos dos tipos mecânicos e eletrônicos; Geofonamento Noturno 

Utilização de barras de escuta para a pesquisa de vazamentos em ramais; Inspeção periódica da rede 

coletora, de modo a identificar as vazões excessivas no esgoto, que podem decorrer de vazamentos 

infiltrados; Pesquisa com a utilização de correlacionador de ruídos, para casos específicos de linhas 

de maior importância localizadas nas áreas centrais da cidade; Procedimentos e Técnicas de 

Execução e Controle de Serviços de Instalação e Manutenção de Redes e Ligações, visando à 

Redução de Perdas Físicas. A metodologia de supervisão e controle prevista para o Sistema de 

Abastecimento de Água disponibilizará, várias informações: Medição e registro das vazões aduzidas 

e consumidas nos setores de distribuição de água; Medição e registro das pressões nas elevatórias e 

em pontos estratégicos da rede de distribuição; Medição e registro dos níveis verificados nos 

diversos reservatórios do Sistema; Registro e análise do consumo de energia elétrica em todas as 

unidades do Sistema. As perdas não físicas decorrem, basicamente, devido à qualidade da 

hidrometria e fraudes. Mesmo com um bom sistema de hidrometria, é comum ocorrer índices de 

perdas da ordem de 10%, em virtude da submedição dos aparelhos em faixas de vazões muito baixas. 

As ações preventivas e corretivas desencadeadas segundo critérios: Hidrômetros com problema de 

funcionamento; Consumo muito baixo ou zerado; Hidrômetros com tempo de instalação ou volume 

registrados superiores aos limites estabelecidos. Seguirá a seguinte estratégia no tocante a redes e 

adutoras: Manutenção preventiva: é todo serviço que tem como finalidade a preservação do bom 

funcionamento de adutoras em termos de estanqueidade, eficiência hidráulica e condições de 

operação e de segurança, englobando, também, a operação (manobra) de rotina e o levantamento 

cadastral; Manutenção programada: trata-se de vazamentos em linhas alimentadoras, que carecem 

de relativa urgência de reparo e não estão, até certo ponto, danificando a pavimentação, nem 

causando transtorno aos usuários, portanto, não estão prejudicando o livre trânsito de veículos, 

podendo ser reparados de forma programada; Manutenção de emergência: neste caso existe a 
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necessidade de interrupção do abastecimento, geralmente provocada por rompimento, juntas 

deslocadas, registros com gavetas arriadas, entre outros. Existem diversos métodos que poderão ser 

utilizados no momento da limpeza de tubulações, e sua escolha dependerá do fluido operacional, do 

sistema envolvido, de requisitos específicos de proteção contra contaminação, do diâmetro da 

tubulação, entre outros. A manutenção preventiva é todo serviço que tem como finalidade, a 

preservação do bom funcionamento de tubulações em termos de estanqueidade, condições de 

segurança e operação e eficiência hidráulica, englobando, também, a operação (manobra) de rotina 

e o levantamento cadastral. Para o caso da rede de distribuição, as tubulações de material plástico, 

com vida útil de 50 anos, o objetivo será a substituição de parte da extensão total de rede (e os 

respectivos ramais). Nas adutoras, dar manutenção às estruturas de sustentação das tubulações, à 

vegetação destinada a evitar erosões e às valetas de desvio de enxurradas; Evitar o assentamento de 

ocupações faixas de terreno onde estão implantadas as tubulações das adutoras; No tratamento da 

água, proceder à estabilização da mesma e  monitorar o pH para proteger contra os efeitos da 

corrosão interna e da deposição de substâncias químicas, que formam incrustações no interior das 

tubulações e Substituir as tubulações muito antigas, que sejam responsáveis pela frequente formação 

de “água colorida” pois compromete a qualidade bacteriológica da água distribuída; Na execução de 

redes de distribuição, o fundo da vala será uniforme, a fim de evitar o rompimento dos tubos por 

esforços externos pontuais.  

Avaliação: SATISFATÓRIO 

3.b.6 Reservação de Água Tratada; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Cercar a área, restringindo o acesso de pessoas estranhas (cujo nível e sofisticação variam 

em função do risco a que a área está exposta), bem como, a adequada proteção ao acesso interno ao 

reservatório através da inspeção. Para garantir a qualidade sanitária deve-se implementar um 

cronograma de lavagem dos reservatórios baseado em agenda fixa (lavagem semestrais, por 

exemplo) ou através de parâmetros de controle. Implementar um cronograma de inspeção dos 

reservatórios para identificação e correção de problemas estruturais, deterioração do revestimento 

das unidades em estruturas metálicas. Apresentou algumas ações como segurança, lavagem e 

manutenção civil. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Todos os reservatórios terão controle de nível em tempo real por meio de medidor 

ultrassônico ou boias de nível de acordo com o caso, sendo que operacionalmente todo o controle 

da unidade será feita via C.C.O. Considera-se uma visita diária da equipe operacional para cada 

Centro de Reservação para acompanhamento da unidade. Deverão ser realizados as seguintes rotinas 

em cada unidade: Checagem dos níveis para aferição dos instrumentos; Checagem dos equipamentos 
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e instrumentos em operação; Verificação da limpeza da área; Coleta de amostras de água quando 

necessário; Abertura de chamados para realização de manutenções. 

 

Manutenção das estruturas tanques e reservatórios: os enterrados terão suas estruturas inspecionadas 

para verificação da existência de trincas as quais serão seladas e os que forem apoiados ou elevados 

serão inspecionados e havendo infiltração pontual será feita a recuperação pela parte externa 

empregando injeção de resina polimérica. Verificar periodicamente as bocas de visita e acesso para 

corrigir trincas e aberturas que possibilitem passagem de águas de chuva e contaminantes, se 

encontrado algum ponto este deverá ser escarificado, recuperado o revestimento e aplicada nova 

pintura impermeabilizante de proteção; as tampas dos acessos superiores deverão receber a 

raspagem de partes oxidadas ou descascadas, lixamento e pintura empregando tinta de fundo para 

proteção e de acabamento. Manutenção das estruturas tanques e reservatórios: os enterrados terão 

suas estruturas internas inspecionadas periodicamente para verificação da existência de trincas as 

quais serão rapidamente seladas para evitar danos à estrutura e os que forem apoiados ou elevados 

serão inspecionados externamente e havendo infiltração pontual será feita a recuperação pela parte 

externa empregando injeção de resina polimérica. Caso a infiltração seja em uma área extensa a 

recuperação será realizada internamente; Manutenção das bocas de visita: verificar periodicamente 

as bocas de visita e acesso para corrigir trincas e aberturas que possibilitem passagem de águas de 

chuva e contaminantes para dentro do reservatório. Caso seja encontrado algum ponto este deverá 

ser escarificado, recuperado o revestimento e aplicada nova pintura impermeabilizante de proteção; 

Manutenção das tampas dos acessos superiores: deverá promover raspagem de partes oxidadas ou 

descascadas, lixamento e pintura empregando tinta de fundo para proteção e de acabamento. 

Verificar  periodicamente o estado da impermeabilização para ver se há ruptura em sua estrutura, 

caso seja detectada avaria e dependendo da extensão, será feita a recuperação de acordo com os 

manuais de procedimento do fabricante ou a sua substituição; Limpeza interna: será realizada 

periodicamente após o esvaziamento, removendo o material depositado no fundo e a limpeza das 

paredes com emprego de água potável clorada; Manutenção do sistema de proteção atmosférica: 

verificar periodicamente se seus suportes, fixações e conexões estão adequados e seguros, executar 

o reaperto ou substituição, quando necessário; Substituir lâmpadas e fotocélulas quando estas 

apresentarem defeitos. Raspar, lixar e pintar com fundo para proteção e de acabamento as peças 

metálicas.  
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Realizar inspeções, limpezas e desinfecções nos reservatórios a cada 6 (seis), conforme 

orientações, realizada de forma a minimizar perdas de água durante a lavagem (mas sem prejudicar 

os padrões de potabilidade da água);  Verificar, periodicamente, as condições dos reservatórios, 

principalmente quanto as existências de vazamentos, através de suas estruturas, torneiras de bóia 

e/ou extravasores; Manter local de instalação livre de outros materiais e/ou equipamentos; empregar 

na impermeabilização dos reservatórios materiais que não contaminem a água, (ABNT, 1998); 

manter as áreas onde se situam os reservatórios de distribuição adequadamente cercadas, limpas, , 

cuidando-se também para evitar as erosões, sobretudo em áreas de corte e de aterro. Para os 

Reservatórios apoiados e Centros de Reservação, serão utilizadas as seguintes premissas de 

instrumentação: Para maior controle operacional, será feito controle on line de nível de todos os 

reservatórios que permitirá que os operadores tomem ações operacionais de acordo com o 

histograma de consumo diário de cada um dos centros de reservação; Os controladores de nível a 

serem empregados dependerão da forma construtiva dos reservatórios, podendo ser do tipo 

ultrassónico ou medição de pressão nos casos em que as tubulações de saída para as redes de 

abastecimento saiam diretamente pela parte inferior dos referidos reservatórios; Serão instalados na 

saída de cada centro de reservação medidores de vazão eletromagnéticos que meçam esta variável 

instantaneamente bem como totalizem seus valores em períodos a serem previamente definidos. 

Estas variáveis serão importantes para comparação com os volumes micromedidos obtidos da gestão 

comercial do sistema. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta e descreve as operações e manutenções de reservatórios: 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta: 
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Não apresenta a operação e manutenção, o monitoramento com integração com o CCO. Não aborda 

a gestão de reservação. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Deverá ser implantado o sistema de monitoramento e supervisório, a concessionária 

contará com os operadores de reservatórios, que monitorarão qualquer extravasamento ou 

vazamento dos reservatórios, além de executarem as atividades operacionais específicas para esta 

unidade do Sistema de Água. Serão executados, periodicamente, os seguintes itens: Monitoramento 

do nível de água do reservatório; Verificação do estado de conservação do reservatório; Verificação 

do funcionamento das válvulas; Verificação do funcionamento das boias ou sensores de nível; 

Limpeza da área do reservatório; Limpeza do reservatório; Higienização do reservatório, conforme 

o plano de manutenção; Retirada de pequenos vazamentos, com o aperto dos parafusos das juntas; 

Coleta de amostras para a análise da água. O monitoramento das construções civis e o plano de 

intervenções terão por finalidade: Avaliar o desempenho estrutural das instalações civis com respeito 

à estabilidade e segurança estrutural, recalques diferenciais de fundação, desnivelamentos, 

desaprumos, desalinhamentos, fissuras, armaduras expostas, vazamentos e outras anormalidades; 

Avaliar o desempenho operacional dos equipamentos, verificando eventuais anormalidades de 

conservação e funcionamento, e monitorar os parâmetros físicos especificados; Monitorar, periódica 
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ou continuamente, as edificações ou equipamentos, nos quais tenha sido constatado início ou 

iminência de falhas; Subsidiar dados que, tratados estatisticamente, propiciem previsões de falhas, 

permitindo intervenções programadas e evitando as manutenções corretivas emergenciais; Subsidiar 

dados que, tratados estatisticamente, propiciem alterações nas periodicidades das manutenções 

preventivas. Limpeza e conservação civil; Conservação predial; Conservação de áreas verdes. O 

plano de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial consistirá em dar condições 

adequadas de salubridade e higiene às instalações e aos trabalhadores envolvidos na operação dos 

Sistemas. Os serviços serão executados em horários que não interfiram nas atividades. Descreve as 

ações de manutenção e conservação das estruturas. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

3.b.7 Programa de Eficientização Energética; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Fará a análise das faturas mensais de fornecimento de energia onde se encontram dados 

como demanda elétrica contratada e a demanda efetivamente medida, o consumo de energia reativa, 

a classe de tarifação e a tensão de fornecimento da unidade consumidora, etc. Daí formatar um banco 

de dados podem ser gerados relatórios que identifiquem desvios de demandas contratadas, excedente 

de consumo de energia reativa, consumo de energia ativa superior a uma média histórica, etc. e assim 

detectar a existência de anormalidades no faturamento mensal. A gestão das faturas de energia 

através de um Sistema de Gestão de Energia (SGE) que possibilite a preparação dos dados para uma 

análise das grandezas envolvidas no processo de medição elétrica leva a uma observação mais atenta 

do que ocorre com as unidades. O SGE é um software capaz de receber dados operacionais e gerar 

relatórios que vão conduzir o gestor de energia da empresa para diversas ações que possibilitem a 

redução do custo operacional. 

 

Faturamento de Energia: Este módulo será responsável pelos dados de faturamento apurados pela 

medição da Concessionária de energia, portanto, será fornecido mensalmente pela concessionária. O 

banco de dados deve ser capaz de ler o formato do ficheiro consolidado pela concessionária e atribuir 
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os valores medidos a cada unidade consumidora cadastrada; O faturamento Comercial e a entrada de 

dados comerciais da empresa sobre faturamento apresentando volumes de água produzidos e outros 

resultados financeiros mensais; Boletim de Operação: Este módulo contém o resultado da operação 

das UC no período coincidente ao de faturamento da concessionária contendo informações como 

tempo de operação, paradas (programadas ou não) e acionamentos de conjuntos motor-bomba. Os 

relatórios finais: Este módulo contempla os relatórios que irão subsidiar os estudos de gestão de 

energia e eficiência energética. Ocorre em duas fases: 1ª Fase – Ações Administrativas: Correta 

utilização da demanda contratada; Alteração da estrutura tarifária; Desativação de unidades 

consumidoras sem utilização; Busca por erros de leitura.  2ª Fase – Ações Operacionais: Correção do 

fator de potência; Alteração da tensão de alimentação; Melhoria do fator de carga; Utilização de 

inversor de frequência. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Atividade n° 1: Gestão Automatizada do Consumo de Energia Elétrica Objetivo: Realizar 

a gestão de todo o consumo de energia elétrica de forma automatizada e online, através de sistema 

especializado, desenvolvido especialmente para esta finalidade, consistirá em realizar os seguintes 

trabalhos: Compilação automatizada de todas as faturas de energia elétrica no sistema; Auditoria das 

faturas enviadas para análise dos seguintes temas: Otimização da demanda contratada; Otimização 

da modalidade tarifária contratada; Enquadramento das unidades consumidoras no grupo “Serviço 

Público Água, Esgoto e Saneamento”; Consumo Reativo Excedente; Cobranças indevidas por parte 

da distribuidora de energia elétrica; o Anomalias no comportamento de consumo da unidade 

consumidora. Disponibilização de todas as informações acima em dashboard online e 

personalizável, como suporte à tomada de decisão pelos responsáveis pela operação do SAA. Os 

primeiros passos rumo à eficiência energética no sistema de abastecimento de água passam por ações 

administrativas e operacionais. Neste sentido, o sistema descrito acima, irá também permitir a 

geração automática dos seguintes relatórios: Relatório de consumo: Relatório com a função de 

apresentar unidades que apresentaram consumo de energia elétrica (kWh) acima do valor máximo 

previsto. Atividade n° 2: Avaliação de Eficiência Energética dos Sistemas de Abastecimento de 

Água – SAA: Objetivo: consiste na avaliação de eficiência energética de equipamentos 

eletromecânicos utilizados nos serviços pertinentes a operação e manutenção dos Sistemas de 

Abastecimento de Água e promover a redução e controle de custo de energia elétrica, compreende 

a verificação de grandezas elétricas de equipamentos hidromecânicos utilizados no Sistema de 

abastecimento de água do município de Potim, compreendendo: Potência demandada da rede elétrica 

em kW; Vazão média de bombeamento l/s ou m³/h; Pressões nos flanges da sucção e do recalque da 

bomba; Pressão na tubulação do recalque em tomada localizada imediatamente após a descarga da 

bomba; Níveis do reservatório de sucção; Volumes bombeados diário e mensal; Condição de uso 

(paralelo ou não); Características de rendimento; Avaliação técnica da aplicação; Rendimento dos 

conjuntos motobomba. Os procedimentos regulares para verificação de grandezas elétricas 
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compreendem: Cadastramento de equipamentos elétricos; Medição de grandezas hidráulicas; 

Avaliação de desempenho de equipamentos; Elaboração de medidas de racionalização, com a 

definição de etapas, objetivos, planos de ações, cronogramas, responsabilidades e orçamentos; 

Operacionalização do programa, com a tomada das medidas identificadas como prioritárias; 

Avaliação dos resultados para re-alimentação do processo e planejamento de novas ações; Correção 

do Fator de Potência; Alteração da Tensão de Alimentação; Melhoria no Rendimento do Conjunto 

Motobomba; Redução das Perdas de Carga nas Tubulações; Melhoria do Fator de Carga das 

Instalações; Utilização de Inversor de Frequência. As ações operacionais para otimização energética 

das unidades consumidoras são: Verificar mensalmente horário de maior consumo, para que na 

operação seja considerada a possibilidade de concentrar ao máximo o bombeamento no horário fora 

de ponta, em razão das tarifas diferenciadas; Em caso de consumo elevado e tarifas além das 

esperadas nos horários de pico, verificar com responsável a possibilidade de uso do gerador portátil 

a diesel nos horários de maior consumo; Analisar mensalmente os dados das unidades de 

abastecimento de água automatizadas, bem como no Centro de Controle Operacional (CCO) para 

verificar se as instalações remotas de controle otimizaram os gastos com energia elétrica. Atividade 

n°3: Estudo de Potencial de Migração das Unidades Consumidoras para o Mercado Livre Sempre 

que possível, será estudada a viabilidade técnico-econômica de realizar o processo de migração das 

unidades consumidoras elegíveis para o Ambiente de Contratação Livre – ACL. Atividade n°4: 

Estudo de Potencial de Implantação de Projetos de Geração Distribuída Será avaliada também a 

possibilidade de implantação de projetos de Geração Distribuída, especialmente, mas não somente, 

aqueles relacionados à energia solar. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Entre as medidas de eficiência energética que podem ser tomadas, têm-se a utilização de 

inversores de frequência, promovendo a redução o consumo de energia elétrica do motor, a 

eliminação do desperdício de água de extravasamento da chaminé de equilíbrio e a variabilidade de 

vazão requerida pelo sistema através de controle automatizado de vazão. Será desenvolvido projeto 

de implantação de inversor de frequência, através do controle de velocidade do motor, seja possível 

o enquadramento à vazão desejada sem a necessidade de estrangulamento de registro, 

proporcionando à bomba um ponto de trabalho mais eficiente e resultando em economia de energia. 

Apresenta apena o inversor de frequência como medida de Eficientização de energia. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta o programa: 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta o programa de Eficientização de energia: 
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Dá alternativas para a produção própria de energia e não operar em horários de pico. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Para as Estações Elevatórias: Os procedimentos para a otimização do consumo de energia 

para os conjuntos motobombas, podemos citar: Procedimento de redução de perda de carga pela 

eliminação de ar em tubulações de recalque; Procedimento de redução de perda de carga, evitando 
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as curvas e desvios pela disposição das tubulações de recalque; Procedimento de redução de perda 

de carga pela limpeza das tubulações de recalque; Melhoramento do rendimento do conjunto 

motobomba; Avaliação do diagnóstico do consumo de energia elétrica do sistema motobomba; 

Combate ao baixo rendimento dos sistemas de bombeamento; Utilização de inversores de 

frequência. Para o Sistema: A parada das bombas, no horário de ponta para pequenos Sistemas de 

Abastecimento de Água ou Tratamento de Esgotos Sanitários, de um modo geral, tem representado 

cerca de 10 a 20% na redução dos custos de energia elétrica. O alto consumo de energia das ETAs 

e ETEs deve-se, aos equipamentos, que são obsoletos e não são dimensionados conforme a 

necessidade. Aliadas à precariedade dos motores, também estão as grandes perdas de água nas redes 

de distribuição, é preciso investimentos em equipamentos adequados ou sejam definidas regras de 

operação, sendo esta segunda opção, a mais viável economicamente. Apresenta as mudanças nas 

políticas operacionais de bombeamento. Considerando que a demanda de água é estocástica, o 

planejamento será refeito periodicamente, sempre que os níveis reais de água nos reservatórios 

divergirem dos níveis planejados. Portanto, um método de solução será desenvolvido, para que um 

planejamento (que poderá se resumir em ligar/desligar bombas) seja refeito. Para reduzir o custo de 

energia elétrica dos Sistemas de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto serão feitos um 

diagnóstico do sistema existente, principalmente com a identificação dos pontos de uso excessivo 

de energia elétrica. Outro ponto importante é a consideração do conjunto de tarifas aplicáveis às 

componentes de consumo de energia elétrica ou demanda de potência ativa, de acordo com a 

modalidade de fornecimento, que pode ser em baixa ou alta tensão. Os usuários do Grupo B (baixa 

tensão) têm tarifa monômia, isto é, são cobrados apenas pela energia que consomem. Os usuários 

do Grupo A (alta tensão) têm tarifa binômia, isto é, são cobrados pela demanda e pela energia que 

consomem. A estrutura tarifária convencional caracteriza-se pela aplicação de tarifas de consumo 

de energia elétrica ou demanda de potência, independentemente das horas de utilização no dia e nos 

períodos do ano. A estrutura tarifária horosazonal caracteriza-se pela aplicação de tarifas 

diferenciadas de 412 consumo de energia elétrica e de demanda de potência, de acordo com as horas 

de utilização no dia e nos períodos do ano, conforme a especificação a seguir: Tarifa Azul: 

modalidade estruturada para a aplicação de tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica, de 

acordo com as horas de utilização no dia e nos períodos do ano, bem como de tarifas diferenciadas 

de demanda de potência, de acordo com as horas de utilização do dia; Tarifa Verde: modalidade 

estruturada para a aplicação de tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica, de acordo com 

as horas de utilização no dia e nos períodos do ano, bem como de uma única tarifa de demanda de 

potência. As maiores unidades consumidoras estarão sendo monitoradas permanentemente, e os 

consumos de energia elétrica poderão ser controlados. Especial atenção será dada à questão tarifária 

devendo estudar para cada unidade consumidora o melhor enquadramento tarifário. Serão 

implementadas as seguintes medidas administrativas: Correção da classe de faturamento; 

Regularização da demanda contratada; Alteração da estrutura tarifária; Desativação de instalações 

sem utilização; Conferência de leitura da conta de energia elétrica; Entendimentos com as 

companhias para a redução de tarifas. Serão implementadas as seguintes medidas operacionais: 
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Melhoria do fator de carga; Correção do fator de potência; Mudança da tensão de alimentação; 

Utilização de inversores de frequência. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

3.b.8 Programa de Controle de Qualidade. 

 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Apresenta os parâmetros para atividades laboratoriais: 

 

Mensalmente - coleta amostras nos pontos de rede conforme definido no plano de amostragem, 

obedecendo a Portaria de Consolidação n° 5 do Ministério da Saúde, registrando o resultado na 

planilha de Análises de Pontos de Coletas; na rede de abastecimento são controlados 96 pontos, 

perfazendo no total 99 pontos quando incluídos a captação, filtrada e saída da ETA, esses são feitos 

mensalmente, analises físico-químicas e bacteriológicas. Assim são serão realizadas diariamente 20 

análises físico-químicas para pontos de monitoramento. As análises físico-químicas, tais como: pH, 

cor, turbidez, flúor, cloro e exames bacteriológicos, serão realizadas no laboratório da ETA pelos 

técnicos, exceto as análises de cloro realizadas em campo no próprio local de coleta. Essas descargas 

são realizadas pela equipe de manobra que coleta amostras de água antes e após descargas, as leva 

ao laboratório onde os técnicos realizarão analises físico-químicas e definem o melhor tempo e 

frequência para cada descarga de rede. O sistema produtor Estação Elevatória de Água Bruta; 

Estação de Tratamento de Água; Reservatório localizado na área da ETA; Reservatórios localizados 

em outras áreas de atendimento; Boosters para reforço de pressão de serviço e abastecimento de 

reservatórios, terão a sua operação será realizada localmente, por operadores. Será também realizada 

a implantação de data-loggers (armazenadores de dados) com e sem sistema de telemetria, para 

leitura e armazenagem dos dados em campo, possibilitando a automação efetiva das elevatórias e 

boosters. O sistema de data-loggers a ser implantado possibilitara um controle efetivo do sistema, 

pois permitirá o acompanhamento dos dados operacionais. Serão realizadas ações para que o IQA 

atinja as metas necessárias para a prestação de um serviço, tais como: Aumento da frequência de 

análises, com equipamentos e pessoal próprio; Análises semestrais realizadas por laboratórios 

especialistas e credenciados; Coleta de amostras, executada por equipe própria. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 
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 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: No que diz respeito à qualidade da água distribuída o atual instrumento regulador é a 

Portaria de Consolidação Nº 5 do Ministério da Saúde, de 03 de outubro de 2017, que incorporou a 

antiga Portaria 2914 de 2011. Esse instrumento normativo estabelece, em especial no seu Anexo 

XX, o que segue: O número mínimo de amostras e frequência mínima de amostragem; os parâmetros 

a serem analisados; A definição dos pontos de coleta de amostras. A avaliação da água tratada tem 

por objetivo verificar o atendimento sistemático, ao longo do tempo, do padrão de potabilidade. 

Apresenta-se, também, como mecanismo indispensável de controle dos processos de tratamento 

empregados. A definição dos pontos na rede de distribuição em que se deverão coletar amostras de 

água para realização das análises previstas deve considerar os critérios estabelecidos nas normas 

legais e ser representativo, espelhando de maneira fiel a heterogeneidade do sistema de 

abastecimento. Para cumprir esses objetivos, os pontos de coleta de amostras selecionados devem 

incluir pontos críticos e não críticos, endereços fixos e variáveis. A necessária representatividade é 

atingida com a aplicação dos critérios de distribuição geográfica e identificação de situações de 

riscos. Por distribuição geográfica, entende-se a escolha de pontos que permitam a amostragem do 

universo da população e formas de abastecimento e consumo de água. A qualidade da água 

distribuída à população será permanentemente avaliada através do indicador definido no edital – 

IQA – índice de qualidade da água, que deverá apresentar resultados superiores a 99%, durante todo 

o período da concessão. Para atingir um padrão operacional que permita atender as exigências 

estabelecidas nos instrumentos legais e garantir um nível de confiabilidade condizente com a 

responsabilidade que a produção de água potável requer: Controle Operacional: Todas as 

informações relativas ao funcionamento da estação de tratamento, tais como, vazões, qualidade do 

afluente e efluente, dosagens e consumos de produtos químicos, registro de operações realizadas 

(como a lavagem de filtros) devem ser adequadamente registradas e armazenadas para permitir a 

análise e verificação da correção dos procedimentos operacionais adotados e permitir o 

planejamento das ações corretivas que forem necessárias para garantir qualidade e confiabilidade ao 

produto; No caso de uma ETA, algumas variáveis não podem ser controladas 100%, como é o caso 

da qualidade da água bruta. Não é aconselhável, portanto, introduzir uma nova variável para 

controle, que é a vazão de produção. Essa deve permanecer constante o maior período de tempo 

possível de modo que a instabilidade do processo de tratamento. Um volume de reservação adequado 

consegue absorver as variações de demanda; Funcionamento dos Processos: A obtenção de um 

produto final que atenda às especificações depende do correto funcionamento dos processos 

unitários componentes da instalação, o que no caso de unidades convencionais compreende: mistura 

rápida, coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação e correção final do 

pH; Condições de Conservação, Asseio e Limpeza: É claro que todas as unidades que compõem um 

sistema de abastecimento de água devem se apresentar organizadas e limpas; Controle da Qualidade 

dos Produtos Químicos: Além da água bruta, outros insumos importantes em uma estação de 

tratamento de água são os produtos químicos utilizados (coagulante, alcalinizante, desinfectante e 

fluoretante); Produtos Químicos Utilizados no Processo de Tratamento: A definição do produto que 
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melhor se adeque às condições do tratamento deve ser feita com base em estudos técnico-

econômicos; Consumo de Produtos Químicos: É importante que o consumo de produtos químicos 

seja controlado, seja por razões de caráter financeiro (evitar gastos desnecessários) como também 

técnico como medida de controle da eficiência do processo de tratamento; segurança e qualificação 

dos operadores; Automação e Controle “On line” do Processo de Tratamento: O nível de 

desenvolvimento tecnológico alcançado pelo país e pelo setor de saneamento, viabiliza o uso de 

ferramentas mais eficientes para o controle de um processo tão importante como o da produção de 

água potável; Recuperação da água de retrolavagem e gestão do lodo; Manutenção Preventiva e 

Preditiva dos Equipamentos, Peças e Instalações civis. Assim, deve estar preparada para trabalhar 

durante todo o tempo, sem paralisações por mau funcionamento dos equipamentos ou do 

comprometimento das estruturas dos tanques. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: A qualidade requerida está bem definida nas concentrações máximas permitidas para 

determinadas substâncias, conforme especificado nas Resoluções CONAMA 357/05, 396/08 e 

430/2011, que dispõem sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas 

subterrâneas e superficiais e estabelecem as condições e padrões de lançamento de efluentes. Os 

principais indicadores da qualidade da água são separados sob os aspectos físicos, químicos e 

biológicos. Para controle de qualidade da água segundo os itens acima citados será realizada a 

análise por laboratório especializado terceirizado. Não abordou o controle de qualidade no que tange 

a Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de água: captação, adução, Estação de 

Tratamento de Água; Estações Elevatórias de Água Tratada; Reservação; Redes de Distribuição, 

apenas se ateve ao controle de qualidade do produto final. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta: 
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Não abordou o controle de qualidade no que tange a Operação e Manutenção do Sistema de 

Abastecimento de água: captação, adução, ETAs, EEATs, Reservação; Redes e os respectivos 

processos, apenas se ateve ao controle de qualidade do produto final. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresentou o Controle de qualidade para água tratada. Não abordou o controle de qualidade 

no que tange a Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de água: captação, adução, 

ETAs, EEAT, Reservação, Redes de Distribuição, apenas se ateve ao controle de qualidade do 

produto final. 
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Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Os procedimentos de gestão e planejamento do Sistema de Abastecimento de Água, terão 

como principais metas: Zelar pela adequada prestação dos serviços de abastecimento de água, nos 

termos das normas legais, regulamentares e contratuais; verificar a adequação do sistema aos 

requisitos especificados nas normas técnicas e legislação vigente; verificar a operação e as condições 

de manutenção do sistema; verificar a qualidade e eficiência no atendimento aos usuários do sistema. 

Assim, a concessionária implantará um sistema de gestão, com o auxílio de um software capaz de 

cumprir as exigências do poder concedente e atender às expectativas da população em geral. Para o 

controle e gestão do Sistema, a concessionária implantará um moderno CCO - Centro de Controle 

Operacional, que coordenará todas as áreas envolvendo a gestão, operação e manutenção do sistema, 

por meio de telemetria e automação das unidades. A gestão e o planejamento do Sistema 

contemplarão as seguintes unidades: Captação de água subterrânea; Monitoramento dos mananciais, 

conforme as Resoluções CONAMA; Estação de Tratamento de Água; Estações Elevatórias de Água 

Tratada; Reservação; Redes de Distribuição; Índices de Atendimento ao Consumidor. Estação 

Elevatória de Água Tratada E Água Bruta: Controle operacional: todas as informações relativas ao 

funcionamento das estações elevatórias serão registradas e armazenadas, adequadamente, para 

permitir a análise e verificação da correção dos procedimentos operacionais adotados, além do 

planejamento das ações corretivas que forem necessárias para garantir a qualidade e confiabilidade 

ao produto; Regime de operação: as vazões de recalque serão constantemente controladas, de modo 

que a estabilidade do processo de tratamento não seja afetada. Estação de Tratamento de Água - 

Controle operacional: todas as informações relativas ao funcionamento da estação de tratamento 

serão registradas e armazenadas, adequadamente, para permitir a análise e verificação da correção 

dos procedimentos operacionais adotados, além do planejamento das ações corretivas que forem 

necessárias para garantir a qualidade e confiabilidade ao produto; Regime de operação: as vazões de 
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tratamento da ETA serão constantemente controladas, de modo que a estabilidade do processo de 

tratamento não seja afetada. A disponibilização de tais documentos ao operador permitirá a tomada 

de decisão segura, garantindo a qualidade do produto final. Quanto maior for a quantidade de dados 

gerados nos testes de laboratório, maior será a exatidão das curvas e tabelas de dosagem produzidas. 

Com o sistema de automação e telemetria a ser implantado nas unidades do sistema de abastecimento 

de água e com a introdução de outras variáveis de controle, como a medição das vazões coletadas e 

tratadas, consumo de energia elétrica e tempo de funcionamento de equipamentos, 415 além de 

algumas funções de comando à distância de unidades (abertura e fechamento de válvulas, 

liga/desliga de conjuntos motobombas), a concessionária conseguirá um nível adequado de controle 

e vigilância do Sistema de Abastecimento de Água. O controle de telemetria e telecomando será 

monitorado pelo CCO. Do CCO será operado todo o Sistema à distância, ligando e desligando os 

conjuntos motobombas e abrindo e fechando as válvulas com acionamento elétrico. Também serão 

registradas todas as informações necessárias ao controle do Sistema. Um software será instalado, a 

ser definido oportunamente, a fim de gerenciar todo o Sistema. Sistema de Gestão de Controle de 

Qualidade: o conceito de Gestão da Qualidade foi evoluindo com o passar do tempo, surgirão  

algumas definições a respeito: A Gestão da Qualidade é uma gerência focada na qualidade da 

produção e dos serviços de determinada empresa; O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) é um 

conjunto de elementos interligados, integrados na organização, que funciona como uma engrenagem 

para atender à Política da Qualidade e os objetivos da empresa, tornando-se visível nos produtos e 

serviços e atendendo às expectativas dos clientes; O SGQ é uma ferramenta que traz controle e 

padronização dos processos e, também, permite a medição da eficácia das ações tomadas. Tudo com 

foco na satisfação do cliente e na busca da melhoria contínua dos processos. O Sistema de Gestão 

da Qualidade (SGQ) tem o objetivo de verificar todos os processos da empresa e como esses podem 

melhorar a qualidade dos produtos e serviços frente aos clientes. Neste sistema existem princípios e 

diretrizes da qualidade, que são aplicados em cada processo do dia a dia da instituição. Logo, é 

possível fazer a tomada de decisões de forma segura, pois por meio das ferramentas utilizadas, o 

gestor poderá verificar os indicadores de desempenho da empresa. Um programa de gestão da 

qualidade bem implementado e gerenciado proporcionará à alta direção, segurança para a tomada 

de decisões. Apresenta as 7 (sete) Ferramentas da Gestão da Qualidade, são elas: Cartas de controle; 

Histogramas; Diagrama de Pareto; Diagrama de dispersão; Fluxogramas; diagramas de causa-efeito; 

Folhas de verificação. Padronização de Processos Um ambiente padronizado estabelecerá uma 

linguagem unificada entre os membros de uma equipe e, consequentemente, aperfeiçoará a execução 

de todas as tarefas. A padronização de processos se destacará pela importância das instruções e 

procedimentos estabelecidos, desde a concepção até a entrega do produto final. Adotar um sistema 

de medição do desempenho com base em indicadores, respeitando o desdobramento das estratégias 

organizacionais, a partir de seus valores e das diretrizes estipuladas na Política da Qualidade, de 

maneira a chegar à definição de um sistema de indicadores de desempenho como a ferramenta que 

permitirá traduzir a estratégia da empresa em objetivos e metas operacionais. Serão elaborados 

planos de ações, para atacar as causas dos problemas, o que resultará em Ordens de Serviço para as 

áreas responsáveis. Todas essas análises terão como base o seguinte: Quantidade de ligações; 
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Quantidade de economias; Volume de água tratada; Volume de água faturada; Total de ocorrências; 

Reclamação de entupimentos e extravasamentos; Vazamento de ligação; Vazamento de rede. Serão 

implantados softwares direcionados às seguintes áreas: Planejamento e Controle das Manutenções 

e Serviços (Preditiva, Preventiva e Corretiva); Gestão do Desempenho de Equipes; Performance, 

Produtividade, Utilização e Eficiência de Roteiro); Monitoramento do sistema de abastecimento de 

água. O processo de identificação de perigos e avaliação de riscos será desenvolvido por etapas, na 

seguinte sequência: Determinação de todas as atividades de trabalho; Identificação dos perigos; 

Estimativa dos riscos; Decisão se o risco é aceitável; Preparação de um plano de ação; Previsão da 

adequabilidade do plano de ação. Aborda a Gestão de Riscos e Segurança do Trabalho, 

Armazenagem, Investimento e Renovação de Ativos. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

Tópico 3c. Operação e Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário: peso = 0,60 

Quesitos 

3.c.1 Estratégia para implantação das Manutenções Preventivas, Preditivas e Corretivas; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: De modo geral, o consórcio, utilizará como base conceitual do Programa de Manutenção 

do Sistema de Esgotamento Sanitário de Potim, os mesmos elementos já destacados para o programa 

de Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água, apresentado no item 3.b.1 desta Proposta. 

Destaca a necessidade de qualificação técnica e o treinamento para exercício as atividades de 

manutenção das estruturas componentes do Sistema de Esgotamento Sanitário, itens como segurança 

a saúde pela exposição a agentes biológicos e as condições psicológicas correlacionadas. De modo 

geral podemos considerar que a manutenção nas redes será quase sempre com a mesma em carga, 

devendo ser providenciado eventuais desvio ou uso de bloqueadores de fluxo. Os serviços de 

desobstrução de ramal serão limitados até a caixa de inspeção no passeio, não incorrendo em 

manutenção nas áreas e instalações particulares. Não desenvolveu o tema específico para os SES, 

no que tange ETEs e as redes, coletores, interceptores e acessórios.  

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: A desobstrução da rede coletora, coletores tronco e emissários ou ramal predial de esgotos 

é necessária para remover qualquer obstrução causada, em sua maior parte, pela má utilização das 

instalações sanitárias pelos usuários como o lançamento de águas pluviais e a disposição de resíduos 

sólidos nas instalações sanitárias internas. Poderá ser: Desobstrução por hidro jateamento de alta 

pressão ou Desobstrução por máquina desentupidora de varetas. Desobstrução em Ramais: o 

Localizar e abrir a caixa de inspeção do ramal; o Efetuar o bloqueio do fluxo de esgoto a partir da 

caixa de inspeção, avisando o cliente dessa intervenção temporária; o Introduzir o equipamento de 

desobstrução (mini hidro jateamento ou máquina de varetas) e realizar a limpeza da tubulação; o 
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Retirar o bloqueio do fluxo; o Fechar caixa de inspeção. Em Redes Coletoras, coletores tronco e 

emissários: o Fazer a sinalização do local. Se o local for de tráfego intenso comunicar e solicitar 

autorização da agência municipal de trânsito; o Introduzir o equipamento de desobstrução (hidro 

jateamento ou máquina de varetas) pelo poço de visita de jusante (deve estar seco devido à 

obstrução) e realizar a remoção da obstrução da tubulação; o Lavar a área no entorno do poço de 

visita, retirando qualquer resíduo que tenha ficado. Apresentou a estratégia de manutenção corretiva 

das redes. Não apresentou outras estratégias como Manutenções preventivas e preditivas, e nem 

manutenções prediais. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO.  

Análise: O proponente utilizará um sistema de gestão que programará a correção de serviços 

executados de forma inadequada, seguindo padrões e critérios, assim certificando o cumprimento de 

prazos estabelecidos. O processo de programação de serviços visa promover condições necessárias 

para o desenvolvimento dos trabalhos utilizando mais da produtividade e menos do tempo livre de 

acordo com prazos. Será efetuada manutenção preventiva de urbanização e acesso, assim como 

manutenção predial e nas estruturas de coleta e despejo. Destaca que a equipe fará a manutenção 

corretiva das redes. Não apresentou outras estratégias como Manutenções preventivas e preditivas. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta as estratégias de manutenção: 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Sobre estratégia de manutenção preditiva, preventiva e corretiva cita: 

 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: A gestão operacional do serviço de esgotamento sanitário será responsável pela garantia da 

coleta e condução do esgoto produzido por 100% da população; A CONCESSIONÁRIA organizará 

e manterá um cadastro georreferenciado de todo o sistema de esgotos atualizado; O sistema de 

operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário operará sem interrupção; A gestão dos 

serviços será feita a partir de um Centro de Controle Operacional - CCO, com a utilização de software 

de gestão de sistemas de saneamento de última geração. Para isso irá implantar as estratégias: 

Manutenção Corretiva: esta é uma boa estratégia para equipamentos que não são essenciais para a 

operação da planta. Maquinário usado raramente, ou usado para uma tarefa que outro equipamento 

também faz, ou ainda que sejam de baixo custo. Manutenção Preventiva (programada): esta é a mais 

conhecida e implementada das estratégias. Manutenção preventiva trata de colocar parte dos 
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equipamentos da planta periodicamente fora de serviço para inspecionar e repará-los em intervalos 

determinados de tempo, pesar de ser relativamente simples de planejar e de executar, no longo prazo 

pode ser uma estratégia cara. Isso porque não leva em consideração alguns fatores que afetam a 

produtividade. Ela traz bons resultados, é importante evitar alguns erros de planejamento e execução. 

Manutenção Preditiva (MPD) Manutenção Preditiva é uma abordagem baseada sempre em previsões 

sobre falhas antes que elas aconteçam. É possível executar Manutenção Preditiva por meio de 

inspeções visuais, mas o jeito mais fácil de usar esta estratégia é usando um CMMS (Sigla em inglês 

para Sistema Computadorizado de Gestão de Manutenção) para rastrear a leitura dos medidores e 

sensores da planta. A vantagem da Manutenção Preditiva sobre a Preventiva é que ela: economiza 

tempo e recursos usados na manutenção dos equipamentos; traz maior entendimento sobre a 

performance do sistema; permite diagnosticar problemas que podem surgir nas máquinas. 

Manutenção Centrada na Confiabilidade: As falhas nos equipamentos nem sempre seguem uma 

lógica. A Manutenção Centrada na Confiabilidade trata este fato por meio de: uma análise 

aprofundada para estudar todos os possíveis modos de falha de cada peça do maquinário; desenvolver 

uma estratégia de manutenção customizada para cada equipamento. 

 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

3.c.2 Rede coletora, Coletores Troncos e Interceptores; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: A Concessionária elaborará procedimentos padronizados por um manual de operações. As 

elevatórias serão operadas por um sistema automatizado a partir do Centro de Controle Operacional 

(CCO). Será também elaborado um processo de manutenção, com um sistema eletrônico, montando 

sobre uma base de dados Georreferenciada. Os serviços de campo a serem prestados pela 

Concessionária estarão relacionados, principalmente, à manutenção do sistema de coleta e 

afastamento de esgotos. A desobstrução da rede coletora ou ramal predial de esgotos ocorre em sua 

maior parte, pela má utilização das instalações sanitárias pelos usuários como o lançamento de água 
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pluviais e a disposição de resíduos sólidos nas instalações sanitárias internas. A Concessionária 

realizará essa desobstrução utilizando técnicas de hidrojateamento à alta pressão ou por meio de 

equipamento de desentupimento de varetas. Nos casos de reparos da rede coletora ou ramal predial 

de esgotos será feita a intervenção para consertar vazamento ou ruptura da tubulação, causados por 

ação de terceiros ou fadiga natural do material, bem como a substituição da rede coletora ou ramal 

predial de esgotos, é causado pelo “selamento” da tubulação ou fadiga natural do material. A 

operação será realizada a preventiva nas redes coletoras, coletores troncos e interceptores, será 

seguido o programa de manutenção, a cada 6 meses e junto será efetuada a limpeza dos interceptores. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: O cadastro técnico do sistema de coleta e afastamento é o conjunto de informações sobre as 

instalações lineares (redes coletoras, linhas de recalques, coletores troncos, interceptores, emissários, 

passagens de servidão, etc) e localizadas (estações elevatórias, estações de tratamento, caixas de 

passagens, peças e acessórios, etc) apresentadas através de textos e representações gráficas em escala 

conveniente. Os serviços de campo (levantamentos de redes e poços de visitas) serão executados 

pelas equipes de serviço da própria e os serviços de análise e confirmação das informações 

disponíveis, bem como o lançamento das informações na base cartográfica serão executados pelo 

Cadastrista técnico, que terá um processo de manutenção e aperfeiçoamento dos dados anotados. A 

disponibilidade do cadastro técnico e planta cadastral das redes de esgoto e instalações em meio 

digital permitirá também a implantação de sistemas de gerenciamento georreferenciados - GIS. A 

continuidade do afastamento do esgoto pode ser afetada caso não seja implementado um plano 

adequado de operação, seja por falha de algum equipamento da rede, ou equipamento 

eletromecânico, o que pode levar à interrupção do sistema de bombeamento e parada do tratamento 

de esgoto, afetando o meio ambiente. Periodicamente serão realizadas operações de limpeza e capina 

das faixas de servidão onde essas tubulações estão assentadas verificando, se os poços de visita se 

estão bem tampados evitando o carreamento de detritos (principalmente areia) para dentro das 

tubulações. Outro problema decorre do lançamento irregular de águas pluviais na rede coletora, que 

contará com procedimento específico para fiscalização e identificação de ligações indevidas. Sempre 

que houver a ocorrência de fortes chuvas, a equipe realizará inspeções ao longo das tubulações para 

verificar se ocorreu o levantamento da tampa do PV ou o retorno nas residências, realizando sua 

reposição e a limpeza e higienização dos imóveis atingidos pelo refluxo de esgoto e daí intensificar 

a fiscalização para identificação de ligações irregulares, emitir notificação em parceria com a 

vigilância sanitária e prosseguir com os tramites legais para regularização. Providenciará a lavagem 

das tubulações onde haja maior incidência de entupimentos, utilizando-se de equipamentos “sewer 

jet” para prevenir a ocorrência de problemas no sistema de esgotamento sanitário. Os principais 

procedimentos complementares para a operação dos coletores-tronco, interceptores e emissários 

estão contidos em forma de anexo e integram o Sistema de Gestão da Qualidade. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 
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 Grupo EPPO. 

Análise: Através do cadastro atualizado, será possível a identificação das regiões onde há maior 

incidência de problemas, direcionando a concentração de esforços para essas áreas, pois grande parte 

dos problemas de obstrução de ramais, redes, coletores-tronco, interceptores e emissários decorre da 

má utilização das instalações sanitárias. O proponente fará um programa de manutenção preventiva 

abrangendo essas áreas de tubulações frágeis. Os serviços de manutenções nas redes de serão 

constantes para o bom funcionamento do sistema é será determinado pela administração da rotina de 

manutenção. A equipe responsável pela operação da rede estará atenta à conservação e à limpeza dos 

equipamentos. Para a manutenção preventiva de tubulações, estão previstas as seguintes ações: 

Reparo nas redes englobando as diversas unidades, quando necessária; Reparos de vias públicas em 

caso de danos causados pelas redes; Substituição de trechos das redes que apresentem problemas 

recorrentes tais como entupimentos, e buracos em vias públicas. A substituição ocorrerá mediante a 

avaliação das causas do problema que subsidiará eventuais mudanças de concepção de esgotamento 

ou tubulações, incluindo ajustes de declividade, diâmetro e traçado; Reposição de itens acessórios 

tais como tampões de poços de visitas e tampas de caixas de passagem; Limpeza e manutenção de 

faixas de servidão; para a execução dos serviços de manutenção é necessário um aparato em campo, 

tais como, o uso de equipamentos para romper asfalto, escavação com retroescavadeira, compactação 

de vala com compactador, caminhão basculante para retirada e/ou troca de solo, equipe de campo 

com material de sinalização de vala, material hidráulico. A mais importante e eficiente forma de 

prevenção da obstrução de linhas coletoras será a limpeza periódica com retirada dos sólidos. O 

lançamento constante de óleos e gorduras nos esgotos por parte da população em geral é o grande 

vilão do estrangulamento e posterior bloqueio total da tubulação. Uma opção de método preventivo 

para detectar problemas na rede coletara será o teste de fumaça, onde com o apoio de equipamento 

específico, a rede coletara será preenchida com fumaça e pelos locais onde existirem rupturas ou 

ligações clandestinas de água pluvial, a fumaça sairá. Programas fomentados com a prefeitura 

municipal, para a construção e manutenção periódicas de caixas de gordura, diminuirão certamente 

em muito a presença de material adiposo nas redes coletoras, trazendo enormes benefício.  

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta as vistorias, registros de chamada e pesquisa de lançamentos de águas pluviais e 

efluentes não domésticos na rede de coleta de esgoto. 
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Apresenta os procedimentos para a operação das redes coletoras, coletores troncos e interceptores do 

SES de Potim. Propõe um Programa de educação ambiental e vistorias nos imóveis verificando as 

condições hidrossanitárias e pluviais: 
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Apresenta o programa de manutenção corretiva e ainda propõe a implantação de uma manutenção 

preventiva com vistorias através de câmaras, e limpezas periódicas com a aplicação de produtos 

químicos ou caminhões por sucção afim de eliminar os problemas das redes coletoras, coletores 

tronco e Interceptores. 

 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Propõe inspeções periódicas, que podem ser por observação visual ou por câmeras de 

vídeo, limpeza pelo sistema de raspagem, ao identificar anormalidades a equipe aciona a supervisão 

para o conserto, o ingresso nos PVs será supervisionado e os profissionais receberão treinamento. 

Não aborda a operação e manutenção do SES no tocante as redes coletoras, coletores troncos e 

interceptores. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: São descritos os procedimentos que serão implantados, para garantir o correto 

funcionamento do sistema de coleta e afastamento de esgoto, fundamental para alcançar a boa 

eficiência do sistema, através dos seguintes itens; Procedimentos para a operação de rede coletora, 

coletores-tronco, interceptores e emissários; Procedimentos para o controle de ligações indevidas; 
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Procedimentos para a atualização das informações cadastrais; Procedimentos para a manutenção 

corretiva das tubulações; Procedimentos para a manutenção preventiva das tubulações. Com 

referência aos procedimentos operacionais, o monitoramento de rede coletora, coletores-tronco, 

interceptores e emissários será baseado à prevenção das situações de extravasamentos de esgotos 

nos PVs - poços de visita e nas EEEs - Estações Elevatórias de Esgoto. Para tanto, os poços de visita 

serão, periodicamente, inspecionados para a verificação de retenção de matéria sólida nos mesmos. 

Desse modo, será possível mapear os locais na cidade, com maior incidência de entupimentos e 

extravasamentos, direcionando a concentração de esforços para essas áreas, pois grande parte dos 

problemas de obstrução de ramais, redes, coletores-tronco, interceptores e emissários decorre da 

má utilização das instalações sanitárias pelos usuários. Os coletores-tronco, interceptores e 

emissários não demandarão ações contínuas do pessoal de operação, da mesma forma que nas redes 

coletoras. Pelas suas próprias características, essas unidades operarão sozinhas, recebendo os 

esgotos provenientes das redes coletoras e conduzindo-os às Estações Elevatórias de Reversão das 

Bacias ou Estação Elevatória de Esgotos Final, conforme o caso. Apresenta a implantação do 

Programa Caça-Esgoto, localizará as ligações indevidas de águas pluviais na rede de esgoto e vice-

versa. Outra atividade que será desenvolvida pela concessionária, para o controle das ligações 

indevidas, será o de conectar, no menor tempo possível, todas as economias às redes coletoras 

existentes e àquelas que serão implantadas, além de implementar um programa educativo e 

socioeconômico, que será tratado em item específico, com a finalidade de orientar a população a 

respeito da importância e benefícios da conexão das ligações prediais à rede pública de esgoto. Os 

procedimentos para o controle de ligações indevidas a serem adotados pela concessionária serão os 

seguintes: Levantamento e cadastramento de fossas e ligações clandestinas dos ramais de esgotos 

na rede de águas pluviais. Também será verificada a ocorrência de instalações de esgotos e águas 

pluviais unificadas nos imóveis, a fim de que sejam individualizadas; Eliminação das ligações 

irregulares e execução das ligações de forma correta na nova rede, desfazendo as ligações 

clandestinas; Estabelecimento de parceria com a VISA (Vigilância Sanitária do Município), para 

garantir o acesso ao interior dos imóveis, pois a concessionária não tem o poder de fiscalização. 

Para esta ação conjunta, é necessária a estruturação da equipe da concessionária/prefeitura 

Municipal de Potim e envolve toda a logística e materiais. Será desenvolvido, durante o primeiro 

ano de Concessão, um cadastro técnico de todas as partes componentes do sistema de coleta de 

esgoto, visando dar maior confiabilidade à condução da operação e manutenção de toda a rede. A 

implantação do cadastro da rede será baseada no sistema SIG (Sistema de Informações 

Geográficas), através do georreferenciamento das unidades componentes do Sistema. Serão 

executadas as seguintes atividades, para a montagem do SIG: Levantamento planialtimétrico das 

três áreas urbanas do município; Atualização do cadastro existente com o sistema SIG, localizando 

os PVs, caixas de inspeção, ligações, ramais, traçados das redes coletoras, coletores-tronco, 

interceptores e emissários, indicando em cada item cadastrado, todos os componentes do mesmo, 

como diâmetros e materiais de tubos, acessórios, equipamentos e obras civis com medidas e 

elevações. Com as informações básicas obtidas, a concessionária utilizará os seguintes 

procedimentos, para a atualização do cadastro do sistema: Serviços de manutenção realizados em 
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qualquer elemento componente do sistema, a ser registrado e incorporado ao cadastro, indicando os 

serviços realizados; Serviços de obras de ampliação da rede, com a inclusão ou substituição de 

ramais ou tubulações, com a elaboração de desenhos “As Built”. As manutenções corretivas: O 

desentupimento de tubulações será executado por diversos processos, manuais ou mecânicos, em 

função de seu grau de dificuldade, sempre a partir de poços de visita vizinhos ao entupimento. Os 

recursos para o desentupimento de tubulações vão desde a remoção manual, até a utilização de 

equipamentos de sucção, hidrojateamento, arrastamento e acompanhamento por vídeo. Em último 

caso, o ramal de esgoto deverá ser descoberto por escavação e substituído. Todos os serviços 

deverão ter a sua execução planejada pela área técnica ligada ao CCO, as pequenas intervenções 

incluem apenas instruções. Os serviços de maior envergadura deverão ter um planejamento mais 

detalhado, incluindo desenhos. A desobstrução poderá será realizada: primeiro encaminhada uma 

equipe de desentupimento equipada com varas metálicas acopláveis, acionadas por um motor que 

provoca a rotação das varas; se o problema persistir, serão utilizados equipamentos mecânicos mais 

robustos: sewer jet ou hidrojateamento, vácuo flex, vac-all, ou a combinação de dois desses. Ainda, 

pode ser utilizado o bucket machine que, apesar de ser uma máquina antiga e robusta, em alguns 

casos, consegue retirar o material grosseiro que o sewer jet não tira.  Para incrustações nas 

tubulações serão utilizados os mesmos métodos. Para extravazamentos: será aberta a vala e 

procedida à troca do trecho de tubulação, conforme a sequência dos serviços: Sinalização de obras; 

Corte e retirada do pavimento, sarjetas e guias; Escavação da vala e Escoramento; Esgotamento 

d’água; Aterro e reaterro; Carga, descarga e transporte de solos; Compactação; Recomposição da 

pavimentação. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

3.c.3 Estações Elevatórias de Esgoto; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: O monitoramento das elevatórias tem seu foco na estrutura de automação, que embora 

constitua um sistema simples é muito eficiente. A princípio o projeto de esgotamento sanitário não 

prevê monitoramento eletrônico à distância, assim, serão efetuadas visitas diárias em todas as 

elevatórias para realização de limpeza e verificação de seu funcionamento. Nas vistorias deverá ser 

observado o funcionamento de acionamento e desligamento dos conjuntos motobomba, que 

trabalha com boias de nível, que transmitem informação até os quadros de comando 

compensadores, onde os conjuntos são acionados ou desligados, exceto para as elevatórias que 

possuem sensores de nível. As boias serão reguladas de forma que a elevatória mantenha o nível de 

reservação adequado para o bom funcionamento da mesma. Este nível é definido por dois 

parâmetros pela cota de chegada da tubulação do interceptor e pelo tempo máximo de reservação 

do esgoto sanitário, o qual não deve ultrapassar 30 minutos para não liberar gases para o meio 

externo com mau cheiro. Será observado se o esgoto não vá atingir o nível superior da cota de 

chegada do interceptor, para não haver transbordamento nos cestos de retenção de sólidos. Se 

muitos resíduos sólidos indevidos ultrapassem a barreira de retenção, torna-se maior o risco de 
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entupimento dos conjuntos motobomba. Na manutenção das elevatórias, prevista a limpeza dos 

cestos de retenção de resíduos sólidos, na alta temporada, devendo ser limpos duas vezes semanais, 

desta maneira a elevatória ficara preparada para a operação no final de semana e pode operar durante 

a semana sem maiores problemas. Para a execução do serviço de limpeza, além de todos os EPls 

exigidos, será utilizado um sistema de exaustão para a retirada dos gases. A manutenção preventiva 

dos conjuntos motobomba será realizada semestralmente, pelo motivo de trabalhar com fluido 

muito ácido e com presença de muitos resíduos sólidos. Todos os conjuntos motobomba, em cada 

elevatória, deverão ser enviados para revisão em assistência técnica autorizada. Descreve as 

operações e manutenções conforme o sistema elevatório existente. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Atualmente o sistema de esgotos sanitários de Potim possui uma estação elevatória em 

operação, porém conforme já explicitado anteriormente serão necessárias duas unidades para 

realizar o afastamento dos esgotos dos imóveis até a ETE. Apesar de o sistema apresentar baixa 

complexidade operacional, essa, porém não deve ser razão para que seja atribuído menor grau de 

importância ao controle do processo. Para eliminar ou minimizar a possibilidade da ocorrência dos 

problemas é necessário controlar adequadamente os fatores de risco, adotando as seguintes 

diretrizes: As estações elevatórias instaladas no sistema de esgotos sanitários serão integradas ao 

CCO e assim monitoradas via supervisório – on-line, da mesma forma que todos as outras 

instalações, os parâmetros hidráulicos e elétricos serão monitorados e alarmes de emergência serão 

emitidos quando desvios inaceitáveis ocorrerem. As elevatórias serão são dotadas de gerador a óleo 

diesel que será automaticamente acionado quando da interrupção do fornecimento de energia 

elétrica à unidade. Para garantir o perfeito funcionamento desse equipamento, o controle da 

elevatória será automatizado para o equipamento entre em operação quando for necessário; na 

entrada das estações elevatórias está instalado um sistema de gradeamento, manual, que deverá reter 

os materiais de dimensões superiores ao estabelecido nas especificações do conjunto moto bomba. 

Uma equipe de operação visitará diariamente as EEE para proceder à limpeza do gradeamento e 

verificar o funcionamento geral da unidade; a presença excessiva de areia no esgoto decorre, em 

sua maior parte, do lançamento irregular de águas pluviais na rede coletora. Será atividade de rotina 

a limpeza rotineira dos poços de sucção das elevatórias com a utilização dos equipamentos 

adequados; As EEE do sistema terão equipamento reserva instalado e em condição de operação 

regular, o que deve ser verificado diariamente, através de acionamento automático pelo sistema de 

automação. É importante destacar que todos os procedimentos apresentados nos capítulos 6.2 e 

demais, referentes a atualização cadastral, redução do consumo de energia elétrica, monitoramento 

e manutenção dos equipamentos eletromecânicos, as manutenções corretivas, preventivas e 

preditivas relativas à manutenção civil e eletromecânica de unidades do sistema de abastecimento 

de água, também se aplicam integralmente ao presente item. O sistema de esgotamento sanitário de 

Potim tem apenas duas estações elevatórias para o afastamento de esgoto coletado. Essas unidades 
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recentemente recém-construídas não entraram em operação até o momento da elaboração deste 

documento, motivo pelo qual acreditamos os equipamentos nelas instalados encontra-se em boas 

condições de conservação. O equipamento nelas instalados será monitorado através do sistema de 

controle operacional e também será objeto de manutenção, prioritariamente de caráter preventivo, 

visando uma operação continua e sem sobressaltos. Para tanto a concessionária realizará 

manutenção preventiva dos conjuntos moto bomba e do gerador de modo que a ocorrência de falhas 

seja minimizada no processo de operação das unidades de bombeamento. Os principais 

procedimentos para o monitoramento e manutenção dos equipamentos eletromecânicos nas EEE 

estão contidos em forma de anexo e integram o Sistema de Gestão da Qualidade. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Propõe realizar a manutenção da Estação Elevatória de Esgoto localizada na ETE Central. 

Serão implantadas as ações: Manutenção da base de equipamentos; verificar estado de aderência 

dos chumbadores à base; verificar o estado da estrutura do maciço de concreto; Manutenção do 

poço seco de bomba verificando infiltração e trincas; não descreve o procedimento de operação da 

ETEs. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta a proposta para operação da EEE: 

 

Apresenta a proposta para um cadastramento dos elementos e estruturas: 
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Apresenta a estratégia para manutenção corretiva: 

 

Apresenta a estratégia para Manutenção Preventiva e Preditiva: 



 

314 

 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta a rotina: 

 

A Equipe de manutenção fará: verificação do funcionamento e comunicará anormalidades, coletar 

dados do horímetro e voltímetro, realizar manutenção preventiva, cronograma de funcionamento 
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dos conjuntos, para que não fiquem parado por longo tempo. Não descreve os procedimentos de 

manutenção corretiva, preventiva e preditiva dos sistemas elevatórios. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Propõe que a equipe de operação das Estações Elevatórias verificará o funcionamento dos 

conjuntos elevatórios e bombas, os quais deverão funcionar, alternadamente, e sem a emanação de 

odores. O bom funcionamento das EEEs dependerá de um adequado programa de manutenção, que 

deverá prever as ações de caráter preventivo. Quando ocorrerem problemas ou inconformidades, o 

programa deverá considerar, também, as ações corretivas necessárias, adotará a execução de um 

cadastro informatizado das Estações Elevatórias de Esgoto, o qual será mantido atualizado, que 

integrará o “As Built” e relacionará e especificará, de forma detalhada, cada um dos equipamentos, 

peças e componentes de origens hidráulica, mecânica, elétrica e eletrônica que o constituem. O 

material sólido será retido com o auxílio de um cesto içável, instalado em um poço acoplado ao 

poço de sucção. O corpo do cesto será constituído por uma tela fina de aço inox, com abertura da 

malha de 2,50 cm. O cesto será removido, manualmente, através de uma talha de corrente e 

descarregado o material retido, em uma caçamba, que transportará e descarregará o material para 

um aterro sanitário, e o poço de sucção das bombas submersíveis será, periodicamente, esvaziado 

e lavado para a remoção de incrustações. A operação de cada bomba de recalque será monitorada, 

continuamente, por dispositivos eletrônicos, que transmitirão os seguintes dados para o CCO: 

Bomba desligada ou operando; Vazão; Consumo de energia; Outros. Caso necessário, as bombas 

poderão ser operadas, manualmente, por operadores da estação elevatória. As bombas serão 

inspecionadas, periodicamente, para a verificação de alguma anomalia. No caso de detecção de 

algum defeito, será desligada e removida do poço de sucção, para manutenção. Toda estação de 

bombeamento disporá de um gerador de emergência, para ser acionado, no caso de falta de energia. 

Os quadros de comando serão instalados em uma sala, o operador terá acesso, quando necessário. 

Os operadores terão rádios para a comunicação com o CCO. A operação da Estação Elevatória 

compreenderá as seguintes ações: Inspeção do funcionamento dos conjuntos motobombas e a parte 

mecânica dos equipamentos; Ajuste da rotação das bombas, caso exista inversor de frequência (em 

princípio, as bombas serão do tipo submersível, com rotação fixa); Verificação, periódica, do 

funcionamento de válvulas e demais dispositivos de controle e manobras; coleta do material retido 

no cesto e envio ao seu destino final. A limpeza do cesto será manual, e o material que ficar retido 

será removido pela Equipe, depositando o resíduo em caçambas. Esta atividade será realizada 

diariamente. As atividades de operação, de forma sequencial, abrangerão, ainda, os seguintes 

tópicos: Na área externa da estação, inspeção do registro e/ou by-pass, e de chegada de esgoto na 

EEE, para confirmar que não há descarga indevida do esgoto; As bombas da elevatória serão 

acionadas alternadamente; Monitoramento do fluxo de esgoto na chegada à elevatória; Registro da 

eventual anomalia no livro de ocorrências; comunicação da anormalidade, imediatamente, à 

manutenção; Bloqueio do fluxo de chegada; verificação da tensão dos painéis em operação; 
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Verificação da tensão das bombas em operação e ligadas; Leitura dos horímetros e verificação da 

corrente elétrica das bombas (quando ligadas); vistoria das instalações elétricas e hidráulicas; 

Interpretação dos dados lidos e, em casos de anomalias, informação à manutenção e ao CCO; 

Verificação da integridade de barriletes, tubulações e equipamentos operacionais, quanto a 

vazamentos, entupimentos e outros riscos, quando visíveis; efetuamento da descarga da parte 

líquida do poço com os próprios conjuntos motobombas instalados; Desligamento de todo o 

equipamento elétrico da bomba, em razão da limpeza ou manutenção; Vistoria das condições do 

poço, antes da retirada dos sólidos, para otimizar a frequência das limpezas; Iluminação do poço, 

considerando os cuidados com choques elétricos, de preferência, com lanterna; Vistoria do fluxo 

no poço de visita, a montante da elevatória; Execução da lavagem geral da área externa do poço; 

Verificação interna dos poços da elevatória, após a limpeza; Desbloqueio do fluxo de chegada, onde 

for necessário; religamento (modo automático) dos conjuntos motobombas, o mais breve possível; 

Verificação do funcionamento das válvulas de retenção, para eventuais limpezas e lubrificação das 

mesmas; Registro de todas as atividades realizadas; Realizar rodízio na operação das bombas, para 

a verificação do estado físico do poço, da comporta, da tubulação de recalque e da bomba. As 

atividades de manutenção têm o objetivo de manter ou reestabelecer as condições de operação e 

desempenho, corrigindo eventuais deteriorações. O planejamento efetivo da manutenção e o seu 

cronograma de atendimento serão realizados identificando as atividades de melhorias e 

manutenção: Manutenção Preditiva: planejamentos exímios e elaborados, nos quais os 

componentes de uma máquina serão substituídos em períodos pré-programados, baseados em 

estudos e históricos de cada componente, aproveitando, ao máximo, sua vida útil, e trocando-os, 

antes de entrarem em colapso; Manutenção Preventiva: atividades planejadas que prezam a 

conservação dos equipamentos e suas características produtivas ou de trabalho, antecipando a 

ocorrência de falhas/quebras. Em geral, são representadas por programas de TPM (Manutenção 

Produtiva Total), lubrificação, reaperto e limpeza. Oposto à Preditiva, não considerará os dados 

históricos particulares, tendo também os componentes ou peças trocadas a prazos recomendados 

por seus fabricantes; Manutenção Corretiva: de caráter emergencial e sem planejamento. Consistirá 

em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam, e que levaram a 

máquina/equipamento a uma interrupção. Os procedimentos são os seguintes: Verificar a 

periodicidade exigida; Em caso do tempo determinado na periodicidade da manutenção ter sido 

ultrapassado, providenciar os serviços; Verificar a disponibilidade de material, e se for o caso, 

solicitar ao setor de compras; Agendar a visita; Solicitar a entrada e permanência para a serventia; 

Solicitar o transporte, se necessário; Emitir as Ordens de Serviço (OS) adequadas; Executar os 

serviços previstos; Selecionar os dados relevantes do resultado da execução do serviço, para a 

geração de indicadores de desempenho; Verificar se os serviços foram executados. Em caso de 

execução parcial, reagendar os serviços inacabados; em relação ao tempo de vida útil do 

equipamento ter sido ultrapassado, providenciar a substituição do mesmo; executar, continuamente, 

o plano de manutenção preventiva do equipamento. Executará o controle do Sistema de 

Esgotamento Sanitário, através de telemetria e telecomando, a supervisão à distância dos principais 

parâmetros de operação (vazão recalcada, pressão, grandezas elétricas, medição de vibração e 
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outros) e a automação da operação dos equipamentos aumentarão a confiabilidade do Sistema como 

um todo. Em linhas de recalque, periodicamente, serão realizadas análises para verificar o ponto de 

trabalho dos conjuntos motobombas, para a identificação e correção de eventuais desvios 

decorrentes do desgaste dos equipamentos ou de alterações nas condições de operação da elevatória. 

Isso requererá a execução de levantamentos de campo, através de equipe especializada para a 

definição das curvas reais, tanto do sistema, quanto dos conjuntos de recalque, as condições 

hidráulicas de funcionamento dos equipamentos de recalque também serão verificadas, em especial 

com respeito ao fenômeno de cavitação. O plano de manutenção compreenderá: registrar todos os 

equipamentos; descrever as atividades de manutenção; criar um plano estratégico para a solução de 

problemas; fazer a previsão e um histórico da manutenção dos equipamentos; guardar, com cuidado, 

os manuais dos equipamentos; manter um depósito com peças de reposição rotineira, entre outras 

providências peculiares a cada unidade do Sistema. Apresenta os procedimentos de manutenção 

civil e das áreas das unidades. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

3.c.4 Estações de Tratamento de Esgoto; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Apresenta o Monitoramento do Esgoto Bruto Entrada da ETE Nesta etapa serão feitos os seguintes 

monitoramentos: Temperatura: será medida uma vez por turno, sendo registradas na planilha Tabela de 

Análises. Vazão: será monitorada a vazão de hora em hora registrando os resultados na Planilha Controle de 

Bombeamento. Análise de Amostra do Esgoto Bruto: Será coletada amostra de esgoto bruto a 

intervalos planejados, e serão realizadas as análises, conforme segue: Entre 1 e 2 vezes por dia: análise 

de pH e DBO, DQO, turbidez e série de sólidos; os resultados obtidos são registrados na planilha 

Tabela de Análises pelo responsável da análise; Os resultados das análises servirão para caracterizar, 

direcionar, alterar as condições de operação; Nas variações de resultados será observado o histórico 

da qualidade do esgoto bruto, composto pelas análises anteriores, para a tomada de decisões, em 

relação às necessidades de ajuste no sistema de tratamento. O tratamento preliminar será caracterizado 

pelo processo de gradeamento mecanizado e desarenador cuja finalidade é a remoção de sólidos 

grosseiros e areia. A remoção desses detritos tem por objetivo: Evitar abrasão nos equipamentos e 

tubulações; eliminar ou reduzir a possibilidade de obstrução em tubulações, tanques e orifícios; evitar 

assoreamento de tanques, canais e outras estruturas hidráulicas; facilitar o transporte líquido. Em 

linhas gerais a rotina operacional estabelecida para o tratamento preliminar prevê as seguintes 

atividades: Retirar periodicamente o material retido nas grades; Depositar o material retirado em local 

adequado (caçambas), recipientes tampados, fora do acesso dos insetos, especialmente moscas; 

Executar regularmente a manutenção dos equipamentos, gradeamento seja mecanizado; Utilizar 

dispositivos para minimização de impacto pela emissão de odores, caso a estação esteja próxima de 

residências; Encaminhar o material retido para disposição final adequada aterro sanitário licenciado; 

Limpar a caixa de areia sempre que o material acumulado ocupar a metade da capacidade da câmara 

de acúmulo de areia; Retirar com pá, enxada, equipamentos pesados, remoção mecânica ou remoção 
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hidráulica, a areia e os outros materiais sedimentados nessa unidade, que deverão ser depositados em 

local preparado para essa a finalidade; Dispor a areia e os outros materiais retidos conforme o processo 

licenciado; Garantir a vedação e limpeza da unidade paralisada, em caso de desativação. Tratamento 

Anaeróbio: A primeira unidade do tratamento biológico proposto se constitui de lagoas anaeróbias, 

onde se proporciona também o tratamento físico dos esgotos pela decantação primária. Inicialmente 

os esgotos com elevada carga de DBO ingressam nas lagoas anaeróbias, os óleos, graxas e flocos 

resultantes das atividades biológicas, menos densos que a água, flutuam na superfície livre, formando 

uma camada de escuma, que cumpre a função de minimizar a emanação de maus odores. Tratamento 

Facultativo: A segunda unidade do tratamento são as lagoas facultativas comumente mais utilizadas 

que as anaeróbias, as condições aeróbias são mantidas nas camadas superiores próximas à superfície 

das águas, enquanto as condições anaeróbias predominam no sentido e em camadas próximas ao 

fundo da lagoa. Polimento A lagoa de maturação promove o polimento do efluente das lagoas 

facultativas, porém, seu principal objetivo é a remoção de patogênicos, e não uma remoção adicional 

de DBO. As demais Unidades da ETE Casa de Operação, Subestação e Medição de Energia, Portaria, 

portões, alambrados e outros itens de urbanização irão requerer ações normalmente previstas para tais 

unidades, ou seja, manutenção preventiva, manutenção corretiva, conservação e limpeza. Os 

equipamentos e instalações hidráulico-sanitárias presentes nessas unidades serão inspecionados 

regularmente e mantidos em perfeitas condições de uso e conservação. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Descreve as operações das estruturas da ETE: Gradeamento médio: O material gradeado 

nesta unidade será acondicionado em caçamba de 4,0 m³. Diariamente será espalhada cal hidratada 

sobre os resíduos para se evitar a emanação de odores. Enchida a caçamba seu conteúdo será 

transportado, protegido por uma lona, até o aterro sanitário mais próximo onde será disposto. Medidor 

de vazão: A medição de vazão será realizada em calha Parshall, com nível monitorado por um medidor 

ultrassônico, de onde se terá a vazão afluente a estação, medida e registrada no sistema informatizado 

de controle operacional dos sistemas de água e esgoto de Potim. Caixa de areia: A areia removida 

diariamente será lançada em caçamba de 4,0 m³ para transporte e disposição em aterro sanitário. O 

tempo de enchimento da caçamba será registrado e controlado. Lagoas aeradas: O afluente será 

analisado periodicamente para a determinação dos seguintes parâmetros: DBO, DQO, SST, pH e no 

efluente: DBO, DQO, OD, SST, N, P, e o NMP de coliformes totais. O teor de Oxigênio Dissolvido 

será monitorado e seu resultado utilizado para otimizar o funcionamento dos aeradores; Lagoas de 

sedimentação: o nível de lodo nas lagoas será monitorado e o teor de sólidos em suspensão total 

analisado para verificar a eficiência do processo de sedimentação; Desinfecção e Pós Aeração: A 

concentração de hipoclorito de sódio será controlada e ajustada em função do abatimento de N.M.P 

de coliformes que deve atingir 1000 coli/100 ml e a pós aeração será realizada por difusores de bolhas 

grossas. Desaguamento de lodo: O lodo acumulado nas lagoas de sedimentação será periodicamente 

retirado utilizando-se de um equipamento especialmente projetado para este fim e encaminhado aos 
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leitos de secagem onde permanecerá até atingir o nível de sólidos desejado. O lodo seco será 

acondicionado em caçambas de 4m3 para transporte até o aterro sanitário mais próximo. Ainda 

destaca que todos os procedimentos já foram apresentados referentes a atualização cadastral, redução 

do consumo de energia elétrica, monitoramento e manutenção dos equipamentos eletromecânicos, as 

manutenções corretivas, preventivas e preditivas, manutenção civil e eletromecânica de unidades, 

também se aplicam integralmente ao presente item. Também em relação à unidade de tratamento do 

sistema de esgotamento sanitário de Potim, aplicam-se todos os procedimentos apresentados 

anteriormente e que são comuns aos sistemas de tratamento, e ao sistema de gestão da qualidade. A 

estação de tratamento de esgoto recentemente construída e na iminência de iniciar sua operação 

emprega lagoas aeradas no processo de tratamento do esgoto. Assim, em toda a unidade de tratamento 

os únicos equipamentos eletromecânicos instalados são os aeradores flutuantes de alta velocidade. 

Esses equipamentos por trabalharem em ambiente agressivo e também em decorrência de sua elevada 

velocidade de rotação estão sujeitos a permanentes desgastes e exigem uma manutenção cuidadosa. 

Inicialmente este consórcio realizará uma verificação completa em todos os equipamento, 

instrumentos e instalações de modo a garantir que esteja tudo calibrado e em perfeitas condições de 

operação e segurança. A concessionária manterá permanentemente unidades de reserva de conjuntos 

motobomba em plenas condições de operação em todas as instalações. Os principais procedimentos 

complementares para o monitoramento e manutenção dos equipamentos eletromecânicos nas estações 

de tratamento de esgoto estão contidos em forma de anexo e integram o Sistema de Gestão da 

Qualidade. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Os equipamentos e instalações hidráulico-sanitárias presentes nas unidades deverão ser 

inspecionados regularmente e mantidos em perfeitas condições de uso e conservação. Descrevemos 

a seguir a rotina de manutenção a ser executada na ETE, cabíveis à equipe de operação: Verificar o 

funcionamento de cada peça dos equipamentos instalados diariamente, acionando a equipe de 

manutenção sempre que se fizer necessário e registrando o fato no diário de operação das ETEs; as 

obstruções de bombas, válvulas, tubulações e grades serão imediatamente removidas. Para ambas as 

ETEs, deverão ser adotados os seguintes procedimentos básicos operacionais: Manutenção de 

iluminação externa; O uso de EPIs (máscara, uniforme, luva e bota) será obrigatório e indispensável 

para todos os operadores das ETEs; O manual de operação, de procedimentos operacionais padrão 

(POPs) e o livro de registros de ocorrências sempre serão mantidos em sua última versão de 

atualização dentro das ETEs; Para eventuais situações emergenciais, um meio confiável de 

comunicação externa com os operadores será garantido; Através da internet serão disponibilizadas 

ferramentas operacionais; Implementação de rotina diária para manutenção do paisagismo da 

unidade;  Ferramentas de manutenção, tais como picaretas, pás, enxadas e rastelos, deverão ser 

higienizadas em água limpa, ficando vetada sob qualquer hipótese sua utilização ou armazenagem 

antes desse procedimento; Manutenção em estruturas de segurança como guarda-corpos, escadas, 
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tampas e pisos metálicos, assim como dos passadiços e passarelas de concreto; Implementação de 

rotina de higienização diária para os pisos, paredes da sala operacional, dos equipamentos de 

laboratório, da capina e das instalações sanitárias; Para a ETE Central serão adotados os seguintes 

procedimentos básicos operacionais: Inspeção da estrutura da caixa de areia, decantador, lagoas 

anaeróbias e aeróbias, aeradores, filtros e canais; Limpeza das bacias de contenção de produtos 

químicos; Limpeza dos canais de ligação e das calhas de drenagem; Retirada de escuma e de lodo 

(destinando corretamente esses resíduos),  o volume recebido e tratado de esgoto deverão serem 

garantidos; A ETE Miguel Vieira adotará o sistema de filtro biológico percolador, que além de 

apresentar facilidades de operação e manutenção, também apresenta baixo custo e consumo de 

energia, uma vez que a automatização do sistema, como a remoção do lodo no decantador secundário. 

Para essa ETE serão adotados os seguintes procedimentos básicos operacionais: Inspeção da estrutura 

dos decantadores e do filtro biológico percolador (FBP); Limpeza dos tanques, canais de ligação e 

sistema de drenagem; Controle da espessura do biofilme; Retenção e remoção de sólidos, inclusive o 

lodo desprendido do FBP, através do decantador secundário.  O volume recebido e tratado de esgoto 

deverão serem garantidos; O sistema de alimentação do FBP deverá ser operado de maneira a garantir 

as melhores condições de distribuição do afluente e umedecimento do meio de enchimento do mesmo. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta as rotinas de operação e os aspectos de manutenção da ETE: 

 

Apresenta a estratégia de manutenção para os componentes da ETE: 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta a estratégia de operação para as fases de tratamento ETE: 
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Descreve por fim o leito de secagem e a destinação final adequada dos rejeitos 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: A EEE Final recalcará o esgoto para o tratamento preliminar, que será composto por duas 

unidades de separação de sólidos, nas quais estarão instaladas peneiras rotativas e conjuntos 

motobombas para a retirada de areia e gordura das caixas. Separadores de sólidos e gorduras Estes 

separadores coletarão, separadamente, as partículas de areia e gordura. O fluxo do esgoto entrará no 

separador pela extremidade superior voltada para o canal de adução, e sairá pela parte superior da 
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parede oposta, para os reatores. No fundo do separador encontram-se os bicos difusores de ar soprado, 

que revolvem o líquido do esgoto passante, de modo a limpar a areia, antes da etapa de remoção de 

óleos e graxas, que flotarão para o final do separador. Ao entrar no separador, o fluxo do esgoto 

passará por uma peneira, que reterá as partículas sólidas de pequenas dimensões. As partículas retidas 

serão desviadas por uma calha e cairão em uma caçamba, posicionada lateralmente ao separador. As 

partículas sólidas, areia e gorduras depositadas em caçambas serão, periodicamente, removidas e 

encaminhadas para o descarte em aterro sanitário, junto com o lodo dos leitos de secagem. O 

Tratamento Biológico com a remoção de Nitrogênio do efluente será realizado por 2 módulos, 

instalados em paralelo, 4 reatores aeróbios e 2 reatores anóxicos em cada módulo. Em seguida, o 

efluente será recirculado, através de 2 bombas por módulo, sendo uma de reserva. A passagem pelos 

reatores produzirá lodo a ser removido por 2 decantadores. O efluente biológico dos reatores passará 

por câmara de mistura rápida e 2 floculadores, para promover a floculação de partículas sólidas, 

através da adição de cloreto férrico e polímero, de modo a haver a remoção de Fósforo. Nos 

decantadores, o esgoto entrará pelo eixo vertical central. Os flocos e o lodo sedimentar-se-ão na parte 

baixa do decantador. Um varredor circular mecânico encaminhará o lodo depositado, através de 2 

bombas, sendo uma de reserva, instaladas em cada decantador, para 4 adensadores gravitacionais. 

Antes da chegada aos adensadores, o esgoto receberá uma outra dosagem de polímero. Dos 

adensadores, o lodo seguirá para os Leitos de Secagem e, daí, para o Aterro Sanitário. A parte líquida 

drenada dos leitos de secagem será enviada para desinfecção e seguirá para o Emissário Final. Após 

a passagem pelo sistema de desinfecção, o esgoto será conduzido para o Emissário Final, que fará o 

lançamento do efluente tratado no Rio Paraíba do Sul, através de difusores, com diluição mínima 

desejável de 1:100. O fluxo do esgoto será monitorado em dois locais. O primeiro será no condutor 

de saída da EEE Final, antes da estação de tratamento; e o segundo, na câmara de mistura do 

floculador, antes da entrada nos decantadores. A qualidade de todo o processo de depuração do esgoto 

será continuamente monitorada, através de dispositivos eletrônicos dispostos nos pontos indicados no 

fluxograma, apresentado anteriormente. O lodo produzido nos 2 conjuntos de Reatores será floculado, 

e em seguida, sedimentado por 2 decantadores. Na sequência, será retirado por 2 bombas, sendo uma 

de reserva, e descarregado nos 4 adensadores gravitacionais, para ser conduzido, em seguida, para os 

leitos de secagem. Após a secagem, o lodo será transportado para o aterro sanitário, ou outro local 

indicado pelo. Os aditivos cloreto férrico e polímero a serem adicionados no misturador, antes do 

floculador, serão armazenados em ambiente apropriado localizado, de preferência, ao lado do 

floculador. Os aditivos serão introduzidos no circuito do tratamento, através de dosadores 

automáticos. Após a saída do sistema de desinfecção, o líquido resultante do tratamento estará 

enquadrado na tabela de qualidade do efluente tratado, exigida pela Portaria no 430 do CONAMA, 

ou outra que venha a substituí-la. Neste ponto será feita a verificação da qualidade do efluente, através 

de autoanálises, como também por análises em laboratório. Toda área ocupada pela ETE e 

circunvizinha será mantida limpa e com bom aspecto. Os acessos às diversas partes da ETE serão 

mantidos desimpedidos e com acesso livre para os veículos e equipamentos móveis. Em resumo, para 

que o processo do tratamento de esgoto proposto ocorra de forma adequada, faz-se necessário o 

acompanhamento através do que chamaremos de Controles de Processo; são eles: ✓ Controle 
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Operacional: compreenderá todas as ações necessárias ao bom andamento do processo de tratamento 

do esgoto. A seguir, estão elencadas as principais atividades relativas à operação da Estação de 

Tratamento de Esgoto: Operação das comportas do by-pass; Limpeza do gradeamento e dos 

desarenadores; Medição de vazão; Medições de temperatura do ar e do afluente e efluente; Coletas 

de amostras do afluente e efluente para análise; Descarte do lodo; Limpeza dos leitos de secagem. 

Controle Analítico: a realização de análises físicas, químicas e bacteriológicas, durante as várias 

etapas do tratamento dos esgotos, possibilitará o acompanhamento da eficiência do mesmo e 

determinará a necessidade, ou não, de implementação de medidas preventivas e/ou corretivas. Além 

disso, o controle analítico servirá para caracterizar e monitorar o efluente tratado. As análises 

usualmente realizadas são: pH, alcalinidade total, acidez volátil, sólidos suspensos totais, sólidos 

suspensos voláteis, DBO5, DQO, sulfetos, sulfatos, coliformes fecais e coliformes totais. A vazão do 

esgoto na entrada da estação de tratamento será monitorada por um medidor de vazão, Calha Parshall, 

montado na saída da EEE Final, antes da estação de tratamento. Será instalado um segundo dispositivo 

de medida de vazão no misturador, antes dos floculadores. Serão feitas, diariamente, análises 

laboratoriais físicas e químicas de composição do líquido no canal de adução para os reatores, nos 

decantadores secundários e na saída do sistema de desinfecção (UV), para o emissário final. As 

análises do esgoto, em cada estágio do tratamento, serão registradas diariamente e em horário 

predeterminado, em um relatório, para o controle oficial da eficiência e da qualidade do tratamento 

executado. Todo processo de tratamento será corretamente controlado, para no final, atender aos 

requisitos da Portaria no 430 do CONAMA, apresenta e descreve os parâmetros. O emissário final da 

estação de tratamento lançará o esgoto tratado no Rio Paraíba do Sul, em local da margem esquerda, 

e a jusante do ponto de captação de água da cidade de Aparecida, para não comprometer a qualidade 

do manancial. A qualidade da água do Rio Paraíba do Sul também será controlada em locais, a 

montante e a jusante, do ponto de lançamento do efluente tratado. Estas informações serão essenciais 

para a medida da qualidade e da eficiência da concessionária, de modo a atender à Classe 2 do 

CONAMA do Rio Paraíba. O planejamento efetivo da manutenção e o seu cronograma de 

atendimento serão realizados identificando as atividades de melhorias e manutenção: Manutenção 

Preditiva: planejamentos exímios e elaborados, nos quais os componentes de uma máquina serão 

substituídos em períodos pré-programados, baseados em estudos e históricos de cada componente, 

aproveitando, ao máximo, sua vida útil, e trocando-os, antes de entrarem em colapso; Manutenção 

Preventiva: atividades planejadas que prezam a conservação dos equipamentos e suas características 

produtivas ou de trabalho, antecipando a ocorrência de falhas/quebras. Em geral, são representadas 

por programas de TPM (Manutenção Produtiva Total), lubrificação, reaperto e limpeza. Oposto à 

Preditiva, não considerará os dados históricos particulares, tendo também os componentes ou peças 

trocadas a prazos recomendados por seus fabricantes; Manutenção Corretiva: de caráter emergencial 

e sem planejamento. Consistirá em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam, 

e que levaram a máquina/equipamento a uma interrupção. Para o monitoramento e a manutenção dos 

equipamentos eletromecânicos. Os procedimentos são os seguintes: Verificar a periodicidade exigida; 

Em caso do tempo determinado na periodicidade da manutenção ter sido ultrapassado, providenciar 

os serviços; Verificar a disponibilidade de material, e se for o caso, solicitar ao setor de compras; 
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Agendar a visita; Solicitar a entrada e permanência para a serventia; Solicitar o transporte, se 

necessário; Emitir as Ordens de Serviço (OS) adequadas; Executar os serviços previstos; Selecionar 

os dados relevantes do resultado da execução do serviço, para a geração de indicadores de 

desempenho; Verificar se os serviços foram executados. Em caso de execução parcial, reagendar os 

serviços inacabados; se o tempo de vida útil do equipamento ter sido ultrapassado, providenciar a 

substituição do mesmo; executar, continuamente, o plano de manutenção preventiva do equipamento. 

Este plano de manutenção preventiva compreenderá: Registrar todos os equipamentos; descrever as 

atividades de manutenção; criar um plano estratégico para a solução de problemas; fazer a previsão e 

um histórico da manutenção dos equipamentos; guardar, com cuidado, os manuais dos equipamentos; 

manter um depósito com peças de reposição rotineira, entre outras providências peculiares a cada 

unidade do Sistema. Apresenta os procedimentos de manutenção civil e de áreas das unidades da 

ETE. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

3.c.5 Programa de Eficientização Energética; 

 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Embora deva ser considerada a especificidade das unidades integrantes dos Sistemas 

propostos, os procedimentos mencionados no Programa de Eficientização Energética do Sistema de 

Abastecimento de Água (subitem 3.b.7), também se aplicarão ao Sistema de Esgotamento Sanitário, 

evidentemente, naquilo em que lhes forem cabíveis. Quando do início da Concessão será elaborado 

estudo visando à otimização energética dos sistemas, onde será definido o esquema operacional que 

proporcionará uma potencial redução de consumo de energia elétrica das unidades. Este estudo 

abrangerá, dentre outros aspectos: Redução das perdas de carga pela limpeza ou revestimento da 

tubulação de recalque; Redução das perdas de carga pela eliminação de ar em tubulações de recalque; 

Redução das perdas de carga pela disposição das tubulações nas elevatórias; Aumento no rendimento 

dos conjuntos motor-bomba; eventual modificação no sistema bombeamento-reservação; Utilização 

de variadores de rotação nos conjuntos motor-bomba. Para tanto, será implementado um Programa 

de Eficientização Energética aplicável às unidades consumidoras de energia elétrica do Sistema de 

Esgotamento Sanitário, as quais se enquadram: Estações Elevatórias de esgoto; Estação de tratamento 

de esgoto. Dessa forma, será realizada uma avaliação da eficiência energética através das grandezas 

elétricas dos equipamentos hidrodinâmicos utilizados no Sistema de Esgotamento Sanitário. As 

grandezas a serem medidas serão descritas a seguir: Potência demandada da rede elétrica em kW; 

Vazão média de bombeamento l/seg ou m³/h; Pressões nos flanges da sucção e do recalque da bomba; 

Pressão na tubulação do recalque em tomada localizada imediatamente após a descarga da bomba; 

Níveis do reservatório de sucção; Volumes bombeados diário e mensal; Condição de uso (paralelo ou 

não); Características de rendimento; Avaliação técnica da aplicação. Em conjunto a averiguação das 

grandezas elétricas, será estabelecida a verificação e registro dos seguintes itens: Cadastramento de 

equipamentos elétricos; Medição de grandezas hidráulicas; Avaliação de desempenho de 
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equipamentos; Elaboração de medidas de racionalização, com a definição de etapas, objetivos, planos 

de ações, cronogramas, responsabilidades e orçamentos; Operacionalização do programa, com a 

tomada das medidas identificadas como prioritárias; Avaliação dos resultados para realimentação do 

processo e planejamento de novas ações; Correção do Fator de Potência; Alteração da Tensão de 

Alimentação; Melhoria no Rendimento do Conjunto Motobomba; Redução das Perdas de Carga nas 

Tubulações; Melhoria do Fator de Carga das Instalações; Utilização de Inversor de Frequência; 

Avaliação do enquadramento tarifário da unidade de captação estabelecido pela concessionária de 

energia elétrica, visando a adequação se necessária. Mensalmente o setor técnico receberá os custos 

de energia e irão inserir os dados em tabelas, que indicaram o consumo mensal de cada unidade do 

sistema. Com acompanhamento será possível comparar o valor do consumo com o de outros meses. 

O gerenciamento das faturas de energia elétrica deve ser realizado a partir dos dados de faturamento 

da concessionária, com auxílio de relatórios. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: O programa de eficientização energética dos sistemas de esgotamento sanitário seguirá as 

mesmas premissas consideradas no de abastecimento de água, tendo como base a otimização das 

unidades consumidoras de energia através da gestão automatizada do consumo de energia elétrica, 

avaliação de eficiência energética dos sistemas, estudo do potencial de migração das unidades 

consumidoras para o mercado livre e estudo de potencial de implantação de projetos de geração 

distribuída. A proponente ao apresentou material relativo ao SAA, entendemos que as atividades 

relativas ao SES têm diferenças importantes, como limite de acumulação de esgoto muito pequeno, 

diferente da modulagem do SAA que tem a possibilidade da equalização da Produção com a 

Reservação. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Assim como para o SAA, para o Sistema de Esgotamento Sanitário deverão ser implantados 

inversores de frequência como medida de eficiência energética, uma vez que esta ação promoverá a 

redução o consumo de energia elétrica do motor, a eliminação do desperdício de água de 

extravasamento da chaminé de equilíbrio e a variabilidade de vazão requerida pelo sistema através de 

controle automatizado de vazão. Não apresentou o programa de eficientização energética. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: A proponente ao apresentou material relativo ao SAA. A proponente não atentou que às 

atividades relativas ao SES tem diferenças importantes, como limite de acumulação de esgoto muito 

pequeno, diferente da modulagem do SAA que tem a possibilidade da equalização da Produção com 

a Reservação. 
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Faz cópia do texto de Eficientização do quesito SAA, fugindo ao tema específico exigido pelo quesito: 

Efietização dos Sistemas de Esgotamento Sanitário. 
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Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresentou o programa de Eficientização energética: 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Os procedimentos para a otimização do consumo de energia para os conjuntos motobombas, 

podemos citar: Procedimento de redução de perda de carga pela eliminação de ar em tubulações de 

recalque; Procedimento de redução de perda de carga evitando curvas e desvios pela disposição das 

tubulações de recalque; Procedimento de redução de perda de carga pela limpeza das tubulações de 

recalque; Melhoramento do rendimento do conjunto motobomba e avaliação do diagnóstico do 

consumo de energia elétrica do sistema motobomba; Combate ao baixo rendimento dos sistemas de 

bombeamento; ✓Utilização de inversores de frequência. Os usuários do Grupo B (baixa tensão) têm 

tarifa monômia, isto é, são cobrados apenas pela energia que consomem. Os usuários do Grupo A 
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(alta tensão) têm tarifa binômia, isto é, são cobrados pela demanda e pela energia que consomem. 

Estes usuários podem enquadrar-se em uma das alternativas tarifárias. Serão implementadas as 

seguintes medidas administrativas: Correção da classe de faturamento; Regularização da demanda 

contratada; Alteração da estrutura tarifária; Desativação de instalações sem utilização; Conferência 

de leitura da conta de energia elétrica; Entendimentos com as companhias energéticas para a redução 

de tarifas. Serão implementadas as seguintes medidas operacionais: Melhoria do fator de carga; 

Correção do fator de potência; Mudança da tensão de alimentação; Utilização de inversores de 

frequência. Será estudada a implantação de: Biodigestor e Sistema fotovoltaico para produção própria 

de energia. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

3.c.6 Programa de Controle de Qualidade. 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Os parâmetros em análise rotineira serão os seguintes: 

 

O monitoramento da qualidade dos esgotos será realizado depois de iniciada para entrada, efluente 

bruto e saída, efluente tratado onde o Operador deverá coletar amostras e realizar as análises a 

intervalos planejado, conforme segue: Diariamente se fará a coleta amostras na entrada e saída da 

ETE conforme definido no plano de amostragem, obedecendo às exigências da Resolução CONAMA 

A30/11 e Decreto Estadual 8.468/76 registrando o resultado na planilha de Análises de Pontos de 

Coletas. As análises físico-químicas, tais como: pH, cor, turbidez, DQO, DBO exames 

bacteriológicos, serão realizadas no futuro laboratório da ETE pelos técnicos do consórcio. Os demais 

exames exigidos pela legislação pertinente serão realizados pelos Laboratórios conveniados do 

consórcio. O lodo da ETE, após tratado, poderá, mediante avaliação qualitativa, ser utilizado em 

compostagem, desde que suas características sejam favoráveis. Caso contrário, o lodo tratado deverá 

ser encaminhado para disposição final em local compatível com sua classificação, conforme norma 

NBR 10.004. O proponente descreveu na realidade o monitoramento do efluente final, o quesito 

solicita o Programa de Qualidade para operação e manutenção do SES. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 
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Análise: Controle Operacional: Todas as informações relativas ao funcionamento da estação de 

tratamento, tais como, vazões, qualidade do afluente e efluente, dosagens e consumos de produtos 

químicos, registro de operações realizadas devem ser adequadamente registradas e armazenadas para 

permitir a análise e verificação da correção dos procedimentos operacionais adotados e permitir o 

planejamento das ações corretivas que forem necessárias para garantir qualidade e confiabilidade do 

processo. Além da integração ao CCO; Regime de Operação: uma estação de tratamento de esgoto 

deve, preferencialmente, operar em condições regular, ou seja, sem grandes flutuações no regime 

hidráulico. Quanto mais estável for o processo maior a confiabilidade do processo. No caso de uma 

ETE, algumas variáveis não podem ser controladas 100%, como é o caso da qualidade do esgoto 

bruto. No entanto, qualquer alteração significativa das características do esgoto que chega na estação, 

deve ser registrada e rastreada a provável fonte de descarte pelos operadores do sistema. 

Funcionamento dos Processos: A obtenção de um efluente que atenda aos padrões de lançamento 

final depende do correto funcionamento dos processos unitários componentes da instalação, o que no 

caso de Potim compreende: Gradeamento médio, Medidor de vazão, Caixa de areia, Lagoas aeradas, 

Lagoas de sedimentação, Desinfecção, Desaguamento do lodo. É claro que um projeto bem elaborado, 

construído e instalado é condição necessária para atendimento desse requisito, porém, não a garante, 

sendo essencial a operação competente e tecnicamente correta da planta. Condições de Conservação, 

Asseio e Limpeza: É claro que todas as unidades que compõem um sistema de coleta e tratamento 

devem se apresentar organizadas e limpas, porém o atendimento dessa condição se torna ainda mais 

imperioso em se tratando de uma estação fundamental para a higiene ambiental. Instalações 

malconservadas e sem a obediência de padrões rígidos de asseio, não transmite aos técnicos 

responsáveis pela operação e aos visitantes a necessária confiança que os processos ali empregados. 

Essa postura também traz reflexos na operação da instalação, principalmente no tocante à conservação 

e limpeza dos equipamentos e instalações de dosagem de produtos químicos onde a má conservação 

pode acarretar deficiências no processo e em aumento dos custos operacionais pela perda de produtos. 

Controle da Qualidade dos Produtos Químicos: O controle da qualidade desses insumos é 

imprescindível para a garantia da qualidade do efluente final, pois, sem a correta desinfecção o 

produto final fica comprometido. Nesta toada, através de procedimento interno os operadores 

realizarão todo o controle de recebimento, armazenamento e controle da dosagem dos produtos 

químicos. Consumo de Produtos Químicos: É importante que o consumo de produtos químicos seja 

controlado, seja por razões de caráter financeiro (evitar gastos desnecessários) como também técnico 

como medida de controle da eficiência do processo de tratamento, bem como de verificação de uma 

possível alteração da qualidade do esgoto bruto que passe a exigir consumos cada vez maiores de 

produtos para se alcançar à qualidade desejada para o lançamento final.  Segurança dos Operadores: 

A utilização de diversos produtos químicos perigosos em uma estação de tratamento exige cuidado 

especial em relação à segurança dos operadores e meio ambiente. As instalações de armazenamento 

de produto altamente tóxico, devem ser criteriosamente analisadas e equipadas com todos os 

dispositivos de segurança recomendados em função das condições, porte e complexidade da planta 

de tratamento. Assim o uso dos EPI - Equipamentos de Proteção Individual (óculos, luva, avental de 

borracha) e a construção de baias de contenção para os tanques de armazenamento dos produtos são 
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medidas imprescindíveis e legalmente estabelecidas. Todos os empregados que trabalham com 

produtos químicos devem ser periodicamente treinados para o seu manuseio e utilização; Qualificação 

de Operadores: A preparação (treinamento) e qualificação dos funcionários, é recomendada, em 

especial ao tratamento, recomenda-se técnicos químicos e aos demais treinamentos específicos serão 

realizados, de modo que todo o corpo de funcionários, encarregado da operação e manutenção da 

estação tenham condições técnicas para uma operação confiável da unidade. Automação e Controle 

“On-line” do Processo de Tratamento: O nível de desenvolvimento tecnológico alcançado pelo país 

e pelo setor de saneamento, viabiliza o uso de ferramentas mais eficientes para o controle de um 

processo tão importante como o de tratamento de esgoto. Não se trata apenas de uma possível redução 

de custos operacionais (desprezível em determinadas condições) mas principalmente de propiciar um 

maior nível de confiabilidade ao produto final, conseguido através da automação de processos 

perfeitamente conhecidos e reproduzíveis como é o caso da dosagem de produtos químicos. 

Gerenciamento de Lodos: os lodos acumulados nas lagoas serão destinados em aterros sanitários, 

após a devida classificação e/ou utilizados para outros fins de acordo com a Legislação vigente.  

Manutenção Preventiva e Preditiva dos Equipamentos, Peças e Instalações civis: Não basta que uma 

estação de tratamento atenda a qualidade requerida. Deve estar preparada para trabalhar durante todo 

o tempo em que for requerida, sem paralisações em decorrência do mau funcionamento dos 

equipamentos que a compõem ou do comprometimento das estruturas dos tanques. Para alcançar tais 

objetivos faz-se necessária a implementação de sistema de manutenção preventiva e preditiva que 

garanta o funcionamento das instalações sem prejuízo da operação da instalação. O controle da 

qualidade atenderá: Resolução CONAMA nº 357/05 - Dispõe sobre a classificação dos corpos de 

água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões 

de lançamento de efluentes, e dá outras providências; Resolução CONAMA nº 397/08 - Altera o 

inciso II do § 4o e a Tabela X do § 5o, ambos do art. 34 da Resolução do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente- CONAMA nº 357, de 2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes; Resolução CONAMA nº 430/11 - Dispõe sobre as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA; DECRETO N.º 8.468, DE 8 DE SETEMBRO 

DE 1976, Aprova o Regulamento da Lei n.º 997, de 31 de maio de 1976, que dispõe sobre a prevenção 

e o controle da poluição do meio ambiente; Demais parâmetros possíveis a serem estabelecidos pelos 

órgãos ambientais e de controle. Os principais procedimentos complementares para o tratamento de 

esgoto com seu respectivo controle de qualidade estão contidos em forma de anexo e integram o 

Sistema de Gestão da Qualidade. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: O processo de controle de qualidade possibilitará o pleno controle dos seguintes fatores: 

Tratamento dos efluentes (fase líquida) – parâmetros a serem controlados: o Vazão de entrada; o 
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Parâmetros de entrada e saída: DQO, N, pH e outros; Cálculo da energia utilizada: eletricidade, 

combustível, entre outros; Vazão e nível de descarga no meio receptor; Controle laboratorial do corpo 

receptor (antes e depois do lançamento), de modo a verificar o cumprimento das exigências legais; 

Procedimentos específicos para o transporte e deposição adequada dos resíduos gerados (Iodo); 

Procedimentos emergenciais e de prevenção de acidentes: além de parâmetros de projeto, como 

instalações redundantes e outros, para os quais deverão ser especificados procedimentos operacionais, 

para o caso de acidentes que possam causar impactos ambientais; Acionamento do gerador, em caso 

de falta de energia. Procedimentos de combate ao lançamento de resíduos, pois tradicionalmente, as 

ETEs não são projetadas para a remoção de poluentes perigosos presentes em diversos efluentes 

industriais ou comerciais lançados em sistemas públicos, para o tratamento conjunto com o esgoto 

doméstico; Evidentemente, a implantação de um critério para o recebimento dos efluentes deverá 

considerar as condições locais do empreendimento, o tipo de desenvolvimento industrial e econômico, 

o grau de tratamento e de pré-tratamento das atividades desenvolvidas na região abrangida abarcada 

pelo empreendimento e, na ETE propriamente dita, deverão ser previstos testes de toxicidade 

específicos. Apresenta os procedimentos para o tratamento de esgotos com seu respectivo controle de 

qualidade aqui relacionada são recomendações retiradas de bibliografias especializadas que poderão 

ser alteradas com relação às instalações e equipamentos das ETEs do município de Potim. O sistema 

de esgotamento sanitário também contará com o apoio de uma equipe de manutenção civil para a 

execução de pequenos reparos nas unidades operacionais localizadas, tais como estações elevatórias 

e de tratamento de esgoto e prédios administrativos. Esta equipe terá a programação volante, ou seja, 

se deslocará de unidade a unidade até que todas sejam restauradas dentro de um período pré-

determinado. As principais atividades que serão desenvolvidas pela equipe de manutenção de 

unidades localizadas serão as seguintes: Capinar a área para manutenção do paisagismo; Limpar e 

desobstruir as canaletas de água pluvial e outras instalações de urbanização da unidade; Realizar a 

manutenção da cerca e muros do entorno da unidade, evitando o acesso de pessoas não autorizadas e 

animais; Limpar as vias de acesso ao corpo receptor e ao local de lançamento; Realizar a manutenção, 

preventiva e corretiva, das edificações e demais instalações da estação (pintura, troca de lâmpadas, 

substituição de tomadas e interruptores, limpeza geral, serviços de paisagismo, entre outros). Como 

principais efeitos do trabalho desta equipe, pode-se destacar: Garantia da preservação da imagem da 

empresa, pois as unidades operacionais passarão a ter um aspecto digno de receber o nome da 

companhia em sua fachada; Melhoria das condições de higiene e segurança do trabalho; Implantação 

de uma estrutura de padronização civil das unidades, dotando uma identidade única para todas as 

unidades localizadas da empresa. Dessa forma a implementação de procedimentos para a manutenção 

civil de unidades localizadas interferirá diretamente na estimativa da vida útil das unidades 

localizadas e, garantindo assim as condições operacionais. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta os parâmetros para aferir qualidade do efluente: 
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O proponente descreveu o monitoramento do efluente final, o quesito solicita o Programa de 

Qualidade para operação e manutenção do SES. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta os parâmetros de análises para o efluente final: 
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O proponente descreveu o monitoramento do efluente final, o quesito solicita o Programa de 

Qualidade para operação e manutenção do SES. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Os procedimentos de gestão e planejamento do Sistema de Esgotamento Sanitário, a ser 

implantado pela concessionária, terão como principais metas: Zelar pela adequada prestação dos 

serviços de esgotamento sanitário, nos termos das normas legais, regulamentares e contratuais; 

Verificar a adequação do sistema aos requisitos especificados nas normas técnicas e legislação 

vigente; Verificar a operação e as condições de manutenção do sistema; Verificar a qualidade e 

eficiência no atendimento aos usuários do sistema. A gestão e o planejamento do Sistema 

contemplarão as seguintes unidades: Redes coletoras, coletores-tronco, interceptores e emissários; 

Estações Elevatórias de Esgoto e suas respectivas linhas de recalque; Estação de Tratamento de 
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Esgoto; Destinação Final do efluente tratado; Monitoramento do corpo receptor, segundo as 

Resoluções CONAMA. Implementará as seguintes medidas, a fim de reduzir, ao máximo, o risco de 

ocorrências indesejáveis, evitando maiores problemas no funcionamento do Sistema: Atualização do 

Cadastro: é fundamental que se tenha perfeito conhecimento do traçado das tubulações e da 

localização das singularidades (PVs, caixas e outros) importantes para o bom funcionamento da linha, 

em especial as redes coletoras, coletores tronco e interceptores, que geralmente atravessam áreas 

rurais, onde nem sempre há pontos referenciais seguros. Para isso, a concessionária fará uso de 

sistemas de geoprocessamento com amarração a um sistema georreferenciado (coordenadas UTM, 

por exemplo, é recomendável); conhecida a exata localização da linha, será possível a implantação de 

um programa de inspeção periódica para a identificação de pontos sujeitos às obstruções e 

entupimentos. Estações Elevatórias de Esgoto: Controle operacional: todas as informações relativas 

ao funcionamento das estações elevatórias serão adequadamente registradas e armazenadas, para 

permitir a análise e verificação da correção dos procedimentos operacionais adotados, além do 

planejamento das ações corretivas que forem necessárias para garantir a qualidade e a confiabilidade 

ao produto; Regime de operação: as vazões de recalque serão constantemente controladas, de modo 

que a estabilidade do processo de tratamento não seja afetada. Estação de Tratamento de Esgoto:  

Controle operacional: todas as informações relativas ao funcionamento da estação de tratamento serão 

adequadamente registradas e armazenadas, para permitir a análise e verificação da correção dos 

procedimentos operacionais adotados, além do planejamento das ações corretivas que forem 

necessárias para garantir a qualidade e a confiabilidade ao produto; Regime de operação: as vazões 

de tratamento da ETE serão constantemente controladas, de modo que a estabilidade do processo de 

tratamento não seja afetada. A disponibilização de tais documentos ao operador permitirá a tomada 

de decisão segura, garantindo a qualidade do produto final. Quanto maior for a quantidade de dados 

gerados nos testes de laboratório, maior será a exatidão das curvas e tabelas de dosagem produzidas. 

Com o sistema de automação e telemetria a ser implantado nas unidades do sistema de esgotamento 

sanitário e com a introdução de outras variáveis de controle, como a medição das vazões coletadas e 

tratadas, consumo de energia elétrica e tempo de funcionamento de equipamentos, além de algumas 

funções de comando à distância de unidades (abertura e fechamento de válvulas, liga/desliga de 

conjuntos motobombas terá um nível adequado de controle e vigilância do Sistema de Esgotamento. 

O controle de telemetria e telecomando será monitorado pelo CCO, que controlará todas as unidades. 

Do CCO será operado todo o Sistema à distância, ligando e desligando os conjuntos motobombas e 

abrindo e fechando as válvulas com acionamento elétrico. Também serão registradas todas as 

informações necessárias ao controle do Sistema. Um software será instalado, a ser definido 

oportunamente, a fim de gerenciar todo o Sistema. A qualidade de um produto ou serviço pode ser 

mensurada, quando essa atender às necessidades de seus clientes de forma agradável. Além disso, 

cada pessoa tem uma visão diferente no momento de comprar um produto ou desfrutar de um serviço, 

pois estará baseada naquilo que aprendeu, nas suas expectativas e, também, em suas necessidades, 

que poderão ser distintas. O conceito de Gestão da Qualidade foi evoluindo com o passar do tempo, 

à medida em que as cobranças se tornaram mais exigentes. Desta forma, estão apresentadas algumas 

definições a respeito: A Gestão da Qualidade é uma gerência focada na qualidade da produção e dos 
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serviços de determinada empresa; O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) é um conjunto de 

elementos interligados, integrados na organização, que funciona para atender à Política da Qualidade 

e os objetivos da empresa, tornando-se visível nos produtos e serviços e atendendo às expectativas 

dos clientes; O SGQ é uma ferramenta que traz controle e padronização dos processos e, também, 

permite a medição da eficácia das ações tomadas. Tudo com foco na satisfação do cliente e na busca 

da melhoria contínua dos processos. O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) tem o objetivo de 

verificar todos os processos da empresa e como esses podem melhorar a qualidade dos produtos e 

serviços frente aos clientes. Neste sistema existem princípios e diretrizes da qualidade, que são 

aplicados em cada processo do dia a dia da instituição. Logo, é possível fazer a tomada de decisões 

de forma segura, pois por meio das ferramentas utilizadas, o gestor poderá verificar os indicadores de 

desempenho. Apresenta as 7 Ferramentas da Gestão da Qualidade, que é uma designação dada a um 

jogo fixo de técnicas vívidas, identificado como sendo muito útil em assuntos relacionados à 

qualidade. Elas são chamadas básicas porque são suficientes para pessoas com pouco treinamento 

formal em estatística e porque podem ser usadas para resolver a maioria das questões relacionadas à 

gestão da qualidade e à melhoria contínua do Sistema de Gestão, são elas: Cartas de controle; 

Histogramas; Diagrama de Pareto; Diagrama de dispersão; Fluxogramas; diagramas de causa-efeito; 

Folhas de verificação. Um ambiente padronizado estabelecerá uma linguagem unificada entre os 

membros de uma equipe que aperfeiçoará a execução de todas as tarefas. A padronização de processos 

se destacará pela importância das instruções e procedimentos estabelecidos, desde a concepção até a 

entrega do produto final. Durante o processo de implantação do SGQ será adotado um sistema de 

medição do desempenho com base em indicadores, a partir de seus valores e das diretrizes estipuladas 

na Política da Qualidade, de maneira a chegar à definição de um sistema de indicadores de 

desempenho como a ferramenta que traduz a estratégia da empresa em objetivos e metas operacionais. 

Apresenta o sistema de gestão de Segurança do Trabalho e gestão de projetos. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

Tópico 3d. Equipe, Máquinas e Equipamentos para a Operação dos Sistemas de 

Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário: (peso = 0,20) 

Quesitos 

3.d.1 Descrição dos cargos e funções da equipe responsável pela operação dos Sistemas; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Apresenta a Descrição dos cargos e funções da equipe responsável pela operação dos 

Sistemas conforme sua proposta de operação. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 
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Análise: Apresenta a Descrição dos cargos e funções da equipe responsável pela operação dos Sistemas 

conforme sua proposta de operação. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Apresenta a Descrição dos cargos e funções da equipe responsável pela operação dos Sistemas 

conforme sua proposta de operação. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta a Descrição dos cargos e funções da equipe responsável pela operação dos 

Sistemas conforme sua proposta de operação. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta a Descrição dos cargos e funções da equipe responsável pela operação dos 

Sistemas conforme sua proposta de operação. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Apresenta a Descrição dos cargos e funções da equipe responsável pela operação dos 

Sistemas conforme sua proposta de operação. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

3.d.2 Organograma previsto para a equipe responsável pela operação dos Sistemas quadro de 

alocação da mesma durante o período da concessão; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Apresentou Organograma previsto para a equipe responsável pela operação dos Sistemas e 

o quadro de alocação da mesma durante o período da concessão; 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Apresentou Organograma previsto para a equipe responsável pela operação dos Sistemas e 

o quadro de alocação da mesma durante o período da concessão; 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 
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Análise: Apresentou Organograma previsto para a equipe responsável pela operação dos Sistemas e 

não apresentou o quadro de alocação da mesma durante o período da concessão; 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresentou Organograma previsto para a equipe responsável pela operação dos Sistemas e 

o quadro de alocação da mesma durante o período da concessão; 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresentou Organograma previsto para a equipe responsável pela operação dos Sistemas e 

o quadro de alocação da mesma durante o período da concessão; 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Apresentou Organograma previsto para a equipe responsável pela operação dos Sistemas e 

o quadro de alocação da mesma durante o período da concessão; 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

3.d.3 Relação das máquinas e equipamentos principais necessários para o desenvolvimento das 

atividades de operação e manutenção dos Sistemas; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Apresentou Relação das máquinas e equipamentos principais necessários para o 

desenvolvimento das atividades de operação e manutenção dos Sistemas; 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Apresentou Relação das máquinas e equipamentos principais necessários para o 

desenvolvimento das atividades de operação e manutenção dos Sistemas; 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Apresentou Relação das máquinas e equipamentos principais necessários para o 

desenvolvimento das atividades de operação e manutenção dos Sistemas; 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 
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Análise: Apresentou Relação das máquinas e equipamentos principais necessários para o 

desenvolvimento das atividades de operação e manutenção dos Sistemas; 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresentou Relação das máquinas e equipamentos principais necessários para o 

desenvolvimento das atividades de operação e manutenção dos Sistemas; 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Apresentou Relação das máquinas e equipamentos principais necessários para o 

desenvolvimento das atividades de operação e manutenção dos Sistemas; 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

3.d.4 Cronograma de permanência das máquinas e equipamentos durante o período da 

concessão. 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Apresentou Cronograma de permanência das máquinas e equipamentos durante o período 

da concessão. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Apresentou o Cronograma de permanência das máquinas, equipamentos no período da 

concessão. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Não apresentou o Cronograma de permanência das máquinas e equipamentos durante o 

período da concessão, e sim uma estimativa de duração do ativo. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresentou o Cronograma de permanência das máquinas e equipamentos durante o período 

da concessão. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 
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Análise: Apresentou o Cronograma de permanência das máquinas e equipamentos durante o período 

da concessão. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Apresentou o Cronograma de permanência das máquinas e equipamentos durante o período 

da concessão. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

PARTE 4 

PROGRAMA DE GESTÃO COMERCIAL  

Pontuação máxima: 20 (vinte) pontos. 

Tópico 4a. Neste item a LICITANTE deverá expor detalhadamente, com base em sua 

experiência prévia, o Sistema de Gestão Comercial proposto, compreendendo os seguintes 

quesitos: peso = 1,00  

Quesitos 

4.a.1 Cadastro comercial; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Apresenta para o cadastro comercial a implantação de um programa que será desenvolvido 

em quatro fases distintas: Fase de divulgação institucional: divulgação nos meios de comunicação, 

explicando a Concessão dos serviços de água e esgoto, mostrando seus benefícios e metas, ressaltando 

sempre a missão e políticas da Concessionária, principalmente em termos de qualidade, modicidade 

da tarifa e responsabilidade socioambiental. Nesta fase será instituída uma ouvidoria, que funcionará 

permanentemente ao longo de toda a concessão, para a mitigação de problemas de relacionamento 

Cliente e Concessionária;  Fase de atualização da base de dados de clientes existentes e potenciais, 

uma vez que incluirá as ligações clandestinas e irregulares;  Fase de conscientização do consumidor 

irregular: Antes que sejam tomadas medidas legais cabíveis, o consumidor conectado a ligações 

irregulares ou clandestinas será chamado a regularizar sua situação, através, tanto de campanha de 

divulgação, quanto através de correspondência e comunicação pessoal do centro de atendimento da 

Concessionária e de sua agência; Os atendentes serão treinados especificamente para esta situação e 

serão todo o tempo supervisionados pelo supervisor de relacionamento com o cliente e seus assessores 

especiais, alocados especificamente para este programa; Haverá três alternativas de atendimento: 

pessoal, nas agências; por telefone; via internet. O objetivo dessa fase é proporcionar ao consumidor 

irregular, respeitados os preceitos legais e o contrato de concessão, todas as facilidades para a 

regularização de sua ligação; Fase de aproximação com o cliente, na qual através de correspondência 

e comunicação pessoal o cliente será informado de boas práticas de consumo e responsabilidade 
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ambiental, dos cuidados em relação às instalações nos ramais prediais, dos seus direitos e obrigações 

em relação ao serviço público de água, etc. Serão também disponibilizados no portal da 

Concessionária na internet e nas agências, folhetos, manuais e outras publicações informativas sobre 

água, esgoto, saneamento e meio ambiente. Após a realização do programa anteriormente 

mencionado, que inclui a atualização inicial da base cadastral da Concessionária, a atualização 

cadastral segue como um processo permanente, que visa a manutenção do relacionamento adequado 

com o cliente e a eficiência do sistema de faturamento e cobrança. O processo de atualização cadastral 

colherá dados das seguintes fontes: Pedidos de ligação de água; solicitação de serviços; Atendimentos 

diversos pela central telefônica; Atualização espontânea do cliente pela internet; Atendimentos 

diversos nas agências da Concessionária. Os dados seguintes deverão fazer parte da base cadastral: 

Dados do proprietário do imóvel/morador: Nome; Documento de identificação; Telefone; Endereço 

eletrônico (se houver); Endereço físico. Dados da unidade comercial: Matrícula; Endereço físico; 

endereço eletrônico (se houver); Telefone; Categoria de consumidor; Tipo de tarifação. Dados da 

ligação de água: Hidrômetro: marca, modelo, n° de série; Data da instalação; Características e material 

da ligação; Situação da ligação. Dados históricos de cada unidade consumidora: N° de tomadas; 

Economia; Categorias; Série histórica das leituras, faturamentos e pagamentos; Série histórica dos 

protocolos dos atendimentos. Bases cartográficas também serão mantidas atualizadas, para que haja 

sempre uma base espacial que represente fielmente a situação real das ligações, da rede e da estrutura 

de abastecimento. Apesar de não apresentar o cadastro com integração aos outros programas da 

operadora, o georreferenciamento e os software e hardware, microcoletor e outras interfaces a 

proposta e opção tecnológica adotada é a critério da proponente. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Apresenta para o cadastro comercial a necessidade de implantação das ações de inclusão de 

novos usuários e de manutenção de dados cadastrais dos usuários já cadastrados. No software 

comercial é desenvolvida por assistentes administrativos. Compreende trabalhos em campo para 

definição da localização de novos usuários e de vistorias de confirmação ou de atualização de dados 

cadastrais, que podem ou não interferir no valor da fatura, sendo executado por assistente 

administrativo do software comercial. O controle individual dos usuários é mantido on-line pela 

atualização do cadastro através do Software Comercial. A concessionária opera e mantém o software 

comercial do cliente, utilizado para geração e controle das OS de solicitação de serviços. A função 

cadastro compreende também o registro de todas as ligações que estão dentro da área de atuação do 

cliente, sejam elas ligações reais, factíveis ou potenciais, mas que se solicitarem ligação de água, 

tornam-se usuários. Verificação Cadastral:  Confirmação das informações que constam no cadastro 

de usuários e/ou das obtidas através de OS para devida alteração cadastral; Tipos de alterações 

cadastrais existentes e que são executados sem necessidade de verificação em campo: Número do 

imóvel; CEP; Vencimento da fatura; Número do telefone; Endereço alternativo; Número do grupo de 

faturamento; Tipo de cobrança. Tipos de alterações cadastrais existentes e que são executados com 
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necessidade de verificação em campo: Números de economias; Situação de água cortada, ativa ou 

cancelada; Localização (setor, quadra, lote e unidade); Número do hidrômetro; Categoria tarifária; 

Número de tomadas; Logradouro; Verificação cadastral nova unidade. Para a identificação do cliente, 

o método utilizado é a localização física do imóvel dentro da área de atuação da empresa, está 

representada pelos códigos de classificação que são: Localidade, Setor, Quadra, Lote e Unidade, onde: 

Localidade; É o código que identifica o município; Setor: É a subdivisão (parte) de uma localidade; 

Quadra: Código que identifica cada uma das quadras que pertencem a um determinado setor; Lote – 

Cada um dos lotes que pertencem à determinada quadra; Unidade: Cada um dos imóveis que estão 

presentes em um mesmo lote. Uma segunda identificação das ligações é a Matrícula, representada por 

um número sequencial que o software comercial, atribui internamente a cada imóvel. Esse número é 

imutável, e têm a finalidade de preservar os dados relativos ao cadastro, inclusive no caso de uma 

possível reordenação setorial dos imóveis. Classificam-se as unidades de uso nos seguintes tipos: 

Residencial e Residencial social; Comercial; Industrial; Pública Normal. Outro dado presente no 

cadastro de usuários é a definição da Rota de Serviço a que cada ligação está associada, é efetuada 

automaticamente quando da inclusão de nova ligação. A inclusão de uma nova ligação no cadastro 

começa pela verificação cadastral. O monitor de serviços comerciais e/ou agente comercial recebe a 

O.S e de posse da mesma dirige-se ao local conforme as referências fornecidas pelo solicitante para 

realizar o levantamento dos dados cadastrais, descritos no item 7.1.1.2. Após realizar o levantamento 

dos dados cadastrais, as informações são registradas no formulário de OS e o mesmo é devolvido para 

o setor de cadastro, que irá inseri-lo nos sistemas. Para identificar um lote (numerar) utiliza-se o mapa 

de visita em campo. Analisa-se o último lote cadastrado no sistema e define o lote seguinte, 

considerando a testada do lote, e a exata localização para inserção georreferenciado. Uma vez recebida 

uma OS de Verificação Cadastral de Nova Unidade, o setor de cadastro registra os dados cadastrais 

no software comercial. Após essa verificação, segue a OS de Viabilidade Técnica para Ligação Nova. 

Essa OS é encaminhada ao setor técnico, para que seja realizada a verificação de viabilidade da nova 

ligação, conforme IT-0026. Confirmada a viabilidade, registra-se os dados técnicos obtidos na OS 

que é entregue ao setor de programação, que gera a OS de execução de ligação nova. No encerramento 

da OS de execução de ligação nova é registrado o número do medidor/hidrômetro que impedirá que 

haja duplicidade no sistema. No caso de inviabilidade de execução por falta de rede, conforme 

definição do departamento técnico, o setor de cadastro registra a informação no software comercial, 

e entra em contato com o usuário informando-o da inviabilidade imediata de atendimento e da 

elaboração de estudo para extensão de rede. Esta OS de viabilidade técnica para ligação nova, 

contendo a informação da inexistência de rede deverá ser encaminhada à área de engenharia para 

elaboração do estudo necessário conforme IT-0026. Desenvolvido o estudo para ampliação de rede, 

o mesmo deve ser entregue ao setor de cadastro, que em seguida entrará em contato com usuário para 

informá-lo sobre o desfecho do processo e a sua finalização, informando prazo e custo ao usuário, 

caso haja.  Apurar as denúncias de irregularidades aplicando sanções aos infratores. O setor de 

medição faz verificação de irregularidade em campo. Leituristas, faturistas e fiscais, tem a função de 

detectar as irregularidades, principalmente com relação a ligação de água, e encaminhar ao setor de 

Cadastro. Para o esgotamento sanitário encanadores realizarão as inspeções. Quando da ocorrência 
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de uma denúncia, na detecção de uma fraude ou se houver a necessidade de uma fiscalização, é gerada 

uma OS de verificação de irregularidade, ou de fiscalização, através do software comercial e o fiscal 

vai até o local, registrando a situação no documento, comprovando ou não a fraude. Outro setor que 

também verifica as irregularidades é o operacional. As OS de Verificação de Irregularidade, 

juntamente com as observações de evidências ou não de fraude são encaminhadas ao setor de cadastro 

que realiza as baixas no software e conforme laudo vai tomar as medidas cabíveis. No município 

operado, de acordo com o regulamento do município, o usuário recebe um auto de infração, e posterior 

sanção, de acordo com a gravidade da irregularidade. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: O Programa de gestão comercial será dotado de soluções para atender corretamente todas as 

necessidades dos munícipes após uma fase de levantamentos e cadastramento da real situação do 

município, tendo em vista que a gestão comercial do SAA e SES de Potim realizada pela Prefeitura 

tem sido executada com um quadro de funcionários limitado e inadequado para as demandas do 

sistema como um todo, acarretando vários e graves pontos de atenção na gestão comercial do sistema. 

Para facilitar e agilizar as atividades de leitura de hidrômetros, será realizado um investimento 

contínuo em equipamentos de leitura de hidrômetros e emissão de conta online, de modo que os 

leituristas possam realizar a leitura e distribuição de contas ao mesmo tempo. Adicionalmente, será 

implantado um eficiente sistema de gestão operacional e comercial para melhor atendimento à 

população do município. Fala da importância do Cadastro e que a concessionária irá implantar e não 

aborda o sistema de gestão e não descreve o Cadastramento Comercial. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta a proposta para o cadastro comercial para o período de concessão: 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta a proposta para a confecção do Cadastro Comercial: 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: O cadastro comercial compreenderá a base dos dados de identificação dos pontos físicos das 

ligações de águas e de coleta de esgoto, e sua vinculação com as tabelas básicas de alimentação do 

sistema: categoria de usuários; tipos de serviços utilizados; classe de tarifas; Bairros/setores de 

abastecimento, bacia de esgotamento, município e regionais a que pertencem, bem como os dados de 

identificação dos usuários, pessoas físicas ou jurídicas, endereços da ligação e de cobrança, e forma 

de cobrança. Este cadastro de ligações preverá e permitirá, ainda, a vinculação com o cadastro 

imobiliário do município, contendo em cada registro referente a um imóvel (ponto de 

ligação/usuário), campos específicos com a chave de identificação do mesmo, de modo a obter a 

captura ou o registro de elementos básicos comuns, que possam ser utilizados no sistema de 

faturamento. Serão definidas entidades de cliente (pessoa física ou jurídica) e imóvel, e após o 

cadastro do cliente, poderá ser associado a um ou mais imóveis, evitando a repetição das informações, 

permitindo assim, a definição da relação com o imóvel como inquilino, proprietário ou responsável. 

As pessoas físicas e jurídicas (funcionários, prestadores de serviços, agentes arrecadadores e outros) 

que se relacionam com o sistema, poderão também ser cadastradas, para a implantação e obtenção de 

uma base cadastral plenamente atualizada e confiável, a concessionária implantará um Programa de 

Recadastramento em conjunto com o processo de manutenção. Para obter e manter uma base cadastral 

atualizada e preparada para a implantação do SIG, as atividades de recadastramento e do processo de 

manutenção contemplarão a atualização de dados referentes à base cartográfica e à base de dados 

comercial. Para a execução dessas atividades será utilizado um software específico, além de 

equipamentos portáteis pelos leituristas/cadastristas, para a coleta de dados, o que propiciará agilidade 

para a execução das ações de levantamento dos dados e alta produtividade, além de assegurar a 
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confiabilidade e segurança nas informações coletadas, diminuindo os serviços de escritório. Para 

efetuar as configurações, alterações e novas inclusões, basta os leituristas/cadastristas seguirem o 

menu de perguntas, sequencialmente no display do equipamento. Ao final da jornada de trabalho, os 

dados coletados em campo serão descarregados em um computador, que os processará, gerando os 

relatórios de controle, de serviços necessários e das inconsistências encontradas em campo. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

4.a.2 Descrição do software a ser utilizado; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: O software previsto para a execução das atividades relacionadas ao sistema de 

comercialização será processado em rede de computadores que estará a serviço das áreas: operacional, 

administrativa e comercial da concessionária. Além dessa estrutura de computadores serão 

disponibilizados microprocessadores com impressoras à razão de um por agente comercial e mais as 

reservas recomendadas pelo fabricante. Além do hardware e software, serão providenciados itens 

comuns como mobiliário de escritório em geral como mesas, poltronas, arquivos, microcomputadores 

pessoais, etc. Em termos de recursos humanos estão previstas as seguintes categorias profissionais: 

Agentes comerciais para os serviços de leitura, emissão e entrega de contas; Analistas para 

administração do sistema comercial; Atendente a clientes para atendimento ao público na agência de 

atendimento. Além desses profissionais haverá um elemento da área financeira, que ficará responsável 

por atividades de interface entre as áreas comercial e financeira, tais como conciliação bancária e 

relacionamento com os bancos. Informa as seguintes funcionalidades do software: Registro das 

solicitações de serviços com as informações gerais aplicáveis para todos os serviços e as informações 

particulares para determinados serviços ou grupo deles; Procedimento de transferência de 

informações entre as várias áreas envolvidas com protocolo de encaminhamento e recebimento, 

inclusive com mensagens de alerta para os responsáveis pelas atividades; Módulo de auxílio à 

programação dos serviços; Módulo de notificação das áreas de atendimento sobre a programação dos 

serviços; Módulo de gerenciamento das equipes de campo e controle de produtividade, inclusive 

contemplando as atividades de apoio como novo suprimento dos veículos, controle de estoque e 

consumo de materiais, controle da inspeção preventiva dos veículos, controle do abastecimento e 

consumo de combustível e agendamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos 

veículos; Procedimento de registro e baixa dos serviços executados com as respectivas comunicações 

às demais áreas; Módulo de auxílio à pesquisa “pós-serviço”; Módulo de integração com a Agência 

Virtual da Internet de forma a possibilitar que o cliente possa acompanhar as providências tomadas 

em relação à sua solicitação e a programação da execução dos serviços solicitados. Tão logo todo o 

processo de planejamento e controle da prestação de serviços esteja consolidado, será acrescido a esse 

módulo uma rotina de envio de correio eletrônico ao usuário que manifestar interesse para informação 

sobre a programação da execução dos serviços, permitindo o agendamento de horários quando 

necessário; Módulo de tabulação e controle das características dos serviços executados para auxiliar 

no processo de identificação das causas que levam aos problemas e à necessidade de sua correção 
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(PDCA); Módulo de apuração e composição de custo dos serviços executados; Módulo de controle 

estatístico e gerencial da prestação de serviços, onde serão gerados relatórios com o objetivo de 

acompanhamento da eficiência e eficácia do processo como um todo; Módulo de geração das 

informações e relatórios exigidos pela Agência Reguladora. O software de gerenciamento de serviços, 

além de integrado com os demais módulos comerciais estará integrado ao software ERP que controla 

as atividades administrativas e financeiras da concessionária com o objetivo de abastecer o ERP com 

informações contábeis (gerencial e legal), de RH, de suprimentos, entre outras. Especifica as 

funcionabilidade que o software deve fornecer, não o tipifica. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: A licitante utilizará no sistema de Potim, o software e a gestão comercial e operacional de 

saneamento denominado SANSYS, que trabalha integrado a qualquer sistema gerenciador de banco 

de dados, disponível atualmente no mercado: Oracle, MS SQL ou SQL. O SANSYS é 

multiplataforma, ou seja, é compatível com os sistemas operacionais disponíveis, tais como: Windows 

ou Linux. A estruturação do banco de dados do Sistema será aberta para permitir o desenvolvimento 

de programas que permitam o relacionamento com outros bancos de dados da futura concessionária. 

Para atender a essa nova necessidade, A licitante utilizará o sistema SANSYS, já utilizado em outras 

operações com grande grau de satisfação de seus usuários. O SANSYS oferece módulos totalmente 

integrados, entre outros: medição, administração, cadastro comercial, atendimento, faturamento, 

arrecadação, cobrança, contabilidade, operacional, cadastro técnico, gerencial, laboratório e 

autoatendimento, possibilitando uma adequada estruturação e organização das informações. O 

Sistema utiliza tecnologia de ponta e foi desenvolvido em linguagem de programação Java (J2EE), 

através dos mais avançados conceitos da tecnologia de orientação em objetos, tendo a execução de 

todos os seus módulos a partir do ambiente de web. A linguagem Java é compatível em qualquer 

sistema operacional, em qualquer arquitetura, ao contrário dos seus principais concorrentes. A 

linguagem Java não está limitada a ambiente Windows, ou seja, é multiplataforma, compatível com 

todos os sistemas operacionais disponíveis atualmente no mercado (Windows, Linux, Apple, entre 

outros); A linguagem Java é a arquitetura ideal para o ambiente empresarial. É compacta e fácil de 

distribuir pelas redes locais ou alargadas. Tem interface gráfica tradicional, permitindo a criação de 

aplicações complexas e de resposta rápida, mas pode também ser usada em ambiente web - intranet, 

extranet ou internet; Java é também utilizável em microdispositivos, desde cartões com microchip a 

telefones celulares. É um campo com aplicações ilimitadas, no qual muito pode ser feito com a mesma 

arquitetura e uma só linguagem; A linguagem Java traz liberdade para quem desenvolve e para quem 

se serve da Informática. Liberdade na escolha de plataformas operacionais potentes e variadas. 

Liberdade na escolha de ferramentas de desenvolvimento consoante à sua qualidade e adequação ao 

projeto; Java traz maior qualidade aos projetos. Qualidade ligada ao valor intrínseco das suas 

tecnologias, à estabilidade dos sistemas em que se apoia e da disponibilidade de técnicos com 

excelente formação; A linguagem Java traz economia. Os utilizadores podem optar por uma gama 
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variada de sistemas de acordo com as suas necessidades, ou até mesmo por sistemas operacionais sem 

custos de licença de uso. A aplicação do Sistema SANSYS no sistema de gestão comercial de Potim 

possibilitará a execução de todos os seus módulos em ambiente web, fazendo parte das “intranets” e 

“extranets”, e não somente publicando dados. O SANSYS foi concebido para utilizar qualquer 

Sistema Gerenciador de Banco de Dados existente no mercado, desde os bancos de dados mais 

reconhecidos no mercado, como o ORACLE e MS SQL, até os bancos de dados gratuitos, como o 

MYSQL. O SANSYS possibilita a integração de todas as suas funcionalidades com sistemas externos 

(ERP, CRM, contábil, entre outros), através de serviços web (Web Services). Descreve as 

funcionabilidades do software nas áreas comerciais. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: A característica integradora do sistema adotado oferece mecanismos que facilitam a troca 

de informações com outros sistemas, como ERP e GIS. Arquitetura e operação totalmente WEB, com 

módulos passíveis de acesso a partir de dispositivos móveis e “smartphones”. Com isso, não é 

necessário possuir estações de trabalho com grande capacidade de processamento. Os relatórios 

poderão ser gerados em formatos PDF, RTF, XLS e HTML, e possibilita o armazenamento e a 

disponibilização de forma simples por meio de recursos já disponíveis. Todos os lançamentos 

contábeis referentes à área comercial são gerados automaticamente pelo sistema diretamente no 

sistema de contabilidade ou através de meio magnético, os quais estão respaldados por relatórios. O 

software permite interligar diversas áreas como comercial, operacional e atendimento ao usuário, 

através da padronização e sistematização de informações gerenciais. O aplicativo pode ser adaptado 

aos prestadores de serviços de pequeno, médio e grande portes, produzindo resultados positivos, na 

melhoria do fluxo da base de dados cadastrais dos usuários e de ocorrências de rotina, como cadastros, 

micromedições, faturamentos, arrecadação, cobrança, inadimplências, solicitações de serviços, entre 

outras possibilidades. Suas principais características: Operação integral em rede local ou intranet 

corporativa, podendo acessar informações remotamente, via protocolo TCP/IP em ambiente internet; 

pode rodar em base operacional Microsoft ou Linux; Concepção modular; acesso a informações por 

meio de dispositivos móveis, para serviços externos; Integração permite acesso aos dados a partir dos 

vários setores operacionais envolvidos. Arquitetura para acesso e atualização de dados em rede local 

e remotamente; Armazenamento de dados por meio de Banco de Dados Relacional (ORACLE), 

compatível com Sistema Operacional - Windows Server 2008 ou posterior; compatível com Clientes 

- Windows 7 e superior, bem como com Windows Terminal Services; possui mecanismos de 

segurança/permissão completos, com autenticação dos operadores por senha e níveis de alçada, 

conforme a tela de acesso reproduzida a seguir. Possui grande capacidade de armazenamento e 

gerenciamento de informações, sendo plenamente adequado ao porte e volume de dados dos cadastros 

dos munícipes. Disponibiliza acesso simultâneo ilimitado de usuários às bases de dados para consulta, 

bem como acesso simultâneo ilimitado de usuários para cadastramento ou atualização do sistema. 

Possibilita o cadastramento e atualização de dados on-line, com disponibilização imediata dos dados 
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para pesquisa pelos outros módulos do sistema. Executa importação e exportação de dados via 

Webservices com integração total aos formatos XML e JSON. Disponibiliza a exportação de todos 

os relatórios para os formatos XLS, PDF, DOC e HTML. Gerenciamento integrado de dados e funções 

da Concessionaria, com integração total entre os módulos e subsistemas. Permite efetuar backup geral 

de dados diário, mensal, anual através de um único sistema central. Permite a restauração dos dados 

no formato original de acordo com o backup de dados efetuado. O sistema implementa rotinas para 

montagem de cubos, permitindo que consultas, relatórios, planilhas e gráficos sejam trabalhados de 

maneira analítica, alterando a organização dos dados sem a necessidade de realização de repetidas 

consultas. Possibilitando ainda a visualização detalhada ou sumarizada destes dados. Possibilita que 

sejam elaborados relatórios pelos usuários através de utilitários geradores de relatórios padrão de 

mercado (RDLC). Permite a Visualização e Edição de relatórios em Tela para simples consulta ou 

posterior impressão, possibilitando a seleção das páginas a serem impressas. Disponibiliza a gravação 

de relatórios para impressão remota, podendo ser enviados por e-mail para utilização em outros locais. 

Benefícios: As implantações são orientadas a partir do conhecimento das regras do negócio, baseadas 

em projeto; A operação descentralizada permite lançamentos por qualquer funcionário autorizado da 

empresa, já que informações críticas somente são autorizadas após conferência e aprovação de um 

responsável munido de sua respectiva senha de acesso; Consultas em tela e técnicas de geração de 

relatórios permitem a diminuição significativa de emissão de relatórios em papel, já que estes podem 

ser vistos em “preview” de tela antes de impressos; Terminais de uso do sistema podem possuir baixa 

capacidade de processamento, porque o acesso ocorre via navegador (browser); Garante uma gestão 

integrada, ampla e eficaz de todas as funções desempenhadas pelas companhias de abastecimento de 

água e saneamento. Este sistema terá como finalidade a execução de todos os processos que compõem 

o ciclo comercial, gerando módulos de negócio coesos, integrados e funcionais, adotando critérios 

técnicos de concepção de sistema que apresentam: a) Alta Disponibilidade; b) Escalabilidade; c) 

Segurança e Integridade das Informações; e d) Excelente Desempenho /Performance. Descreve as 

funcionabilidade nas áreas comerciais. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Traz as características do software AcquaGIS, utilizando uma Base GIS, com visão digital 

da área, específico para empresas de saneamento básico, visando dar a concessão informações 

utilizadas no planejamento e desenvolvimento do mesmo. 
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Apresenta as funcionabilidade para a Gestão comercial. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta as características dos softwares. 
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Apresenta as funcionabilidade para a Gestão Comercial. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: O software adotado pela proponente caracteriza-se pelo gerenciamento das operações 

comerciais, administrativas, financeiras e de controle da execução de serviços internos e externos, 

específico para a área de saneamento básico de Potim. Atenderá, também, às complexas necessidades 

de informação, apoio na tomada de decisões e no combate às perdas de água. Através deste, tornar-

se-á possível a disponibilidade imediata de implantação dos processos de cadastro, micromedição, 
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faturamento, arrecadação, cobrança, financeiro, execução de serviços, atendimento ao público, 

segurança e de informações gerenciais. A característica integradora do sistema adotado oferece 

mecanismos que facilitam a troca de informações com outros sistemas, como ERP (Enterprise 

Resource Planning) e GIS (Sistema de Informações Geográficas). Arquitetura e operação totalmente 

WEB, com módulos passíveis de acesso a partir de dispositivos móveis e “smartphones”, 

possibilitando a fácil adaptação, pois as regras de negócio estão em camadas isoladas e totalmente 

parametrizadas. Por funcionar assim, basta apenas um navegador instalado no computador. Com isso, 

não é necessário possuir estações de trabalho com grande capacidade de processamento. Este sistema 

funciona nos ambientes Windows e Linux, e essa vantagem também se aplica na parte dos servidores. 

Os relatórios implementados utilizam a tecnologia JasperReports, que permite a geração em formatos 

PDF, RTF, XLS e HTML, e possibilita o armazenamento e a disponibilização de forma simples, por 

meio de recursos já disponíveis. Consultas e relatórios gerenciais utilizando a tecnologia de BI - 

Business Intelligence, OLAP (Online Analytical Processing), na qual visualiza-se o relatório de forma 

analítica ou sintética, agrupando ou detalhando as informações, além de permitir a geração de gráficos 

e a exportação dos dados para as planilhas eletrônicas. Todos os lançamentos contábeis referentes à 

área comercial são gerados, automaticamente, no sistema de contabilidade, ou através de meio 

magnético, os quais estão respaldados por relatórios. O software permite interligar as diversas áreas 

como comercial, operacional e atendimento aos usuários, através da padronização e sistematização 

de informações gerenciais. O aplicativo pode ser adaptado aos prestadores de serviços de pequeno, 

médio e grande portes, produzindo resultados positivos, na melhoria do fluxo da base de dados 

cadastrais dos usuários e de ocorrências de rotina, como cadastros, micromedições, faturamentos, 

arrecadação, cobrança, inadimplências, solicitações de serviços, entre outras possibilidades. A seguir, 

estão relacionadas as principais características: Banco de dados PostgreSQL, gerenciado em UML 

(Unified Modeling Language), podendo ser utilizado Oracle ou Microsoft SQL Server; Operação 

integral em rede local ou intranet corporativa, podendo acessar as informações remotamente, via 

protocolo TCP/IP em ambiente internet; Rodagem em base operacional Microsoft ou Linux; 

Tecnologias JAVA, JSP, HTML, CSS, Hibernate, Struts e EJB, integradas ao servidor de aplicação 

JBoss; Concepção modular; Acesso às informações por meio de dispositivos móveis, para os serviços 

externos; Integração permitindo o acesso aos dados, a partir dos vários setores operacionais 

envolvidos; Arquitetura para o acesso e atualização de dados em rede local e remotamente; 

Armazenamento de dados por meio do Banco de Dados Relacional (Oracle), Compatível com o 

Sistema Operacional - Windows Server 2008 ou posterior; Compatível com Clientes - Windows 7 e 

superior, bem como com Windows Terminal Services; Sistema desenvolvido na arquitetura 

cliente/servidor, três camadas, utilizando HTML5, CSS3, preparado para o processamento em 

Nuvem, padrão MVC (Model View Controller), recomendado para os sistemas orientados a objetos, 

na plataforma MS Visual Studio.NET (C#), sendo totalmente responsivo, ou seja, o sistema se adapta 

de forma automática ao tamanho da tela do dispositivo que o estiver acessando, como: Smartphone, 

Tablet, Notebook, Desktop, entre outros; Mecanismos de segurança/permissão completos, com 

autenticação dos operadores por senha e níveis de alçada, conforme a tela de acesso reproduzida a 

seguir; Grande capacidade de armazenamento e gerenciamento de informações, adequado ao porte e 
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volume de dados dos cadastros dos munícipes, os quais serão administrados pelo sistema gerenciador 

de banco de dados relacional Oracle. Disponibilização de acesso simultâneo ilimitado de usuários às 

bases de dados para consulta, bem como acesso simultâneo ilimitado de usuários para o cadastramento 

ou atualização do sistema; Possibilidade de cadastramento e atualização de dados on-line, com a 

disponibilização imediata dos dados para pesquisa, pelos outros módulos do sistema; Execução de 

importação e exportação de dados via web services, com a integração total aos formatos XML e 

JSON; Disponibilização de exportação de todos os relatórios para os formatos XLS, PDF, DOC e 

HTML; Gerenciamento integrado de dados e funções da CONCESSIONÁRIA, com a integração total 

entre os módulos e subsistemas; Permissão de efetuar o back-up geral de dados diários, mensais e 

anuais, através de um único sistema central; Interface (rotinas) de acesso aos terminais via Totem, 

padrão Febraban, estando devidamente homologada por empresa certificadora das operadoras 

Mastercard, Visanet e American Express, possibilitando operar com todas as bandeiras, a fim de 

permitir transações de pagamento de faturas de água, esgoto e resíduos sólidos, através de Cartões de 

Débito e Crédito, efetuando, automaticamente, a liquidação da fatura paga no banco de dados 

comercial; Permissão de restauração dos dados no formato original, de acordo com o back-up de 

dados efetuados; Sistema com a implementação de rotinas para a montagem de cubos, permitindo que 

consultas, relatórios, planilhas e gráficos sejam trabalhados de maneira analítica, alterando a 

organização dos dados, sem a necessidade de realização de repetidas consultas. Possibilitará, ainda, a 

visualização detalhada ou sumarizada destes dados; Possibilidade que sejam elaborados relatórios 

pelos usuários, através de utilitários geradores de relatórios padrão de mercado (RDLC); Permissão 

da Visualização e Edição de relatórios em Tela, para a simples consulta ou posterior impressão, 

possibilitando a seleção das páginas a serem impressas; Disponibilização da gravação de relatórios 

para impressão remota, podendo ser enviados por e-mail, para a utilização em outros locais; Módulo 

de leitura, cálculo e impressão simultânea de faturas em campo, para os dispositivos móveis, podendo 

ser executado de forma independente do hardware do fornecedor, possibilitando a sua execução em 

múltiplas plataformas, Androide versão 4.2.2 ou superior, Windows Phone ou 10 e IOS, 

concomitantemente. Apresenta as funcionabilidade para o sistema de Gestão Comercial. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

4.a.3 Sistema de leitura, faturamento, entrega de contas, Análise de consumo e crítica de leitura; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: O sistema consiste das seguintes atividades: Leitura mensal dos hidrômetros na unidade 

consumidora por uma equipe de leituristas especificamente treinados para esta função; 

Descarregamento das leituras no sistema comercial da Concessionária; Caso ocorram desvios de 

consumo segundo o histórico do usuário, a análise realizada gerará uma crítica de leitura, que por sua 

vez demandará ações de comunicação e/ou correção da situação verificada; Entrega domiciliar das 

contas pela equipe de leituristas; Os leituristas atuam também como fiscais, observando eventuais 

irregularidades e reportando-as às equipes técnicas, que farão a averiguação, segundo os padrões 

operacionais da Concessionária. Em complementação à situação atual, a Concessionária deverá 
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futuramente implantar um sistema de emissão simultânea de conta pelo qual o leiturista, no momento 

da coleta dos dados, e de posse de um equipamento portátil, enviará as informações para o sistema. 

Este sistema receberá as informações e fará a verificação da consistência dos dados online. Caso a 

análise não detecte qualquer anormalidade e a resposta seja positiva, o leiturista imprimirá na hora a 

fatura, a qual será entregue ao consumidor naquele momento. Caso haja qualquer crítica de leitura, os 

procedimentos se sucederão como antes. Faturamento: Após o descarregamento das leituras no 

sistema, serão realizadas as seguintes ações:  Verificação de inconsistências e de leituras fora dos 

padrões esperados; Determinação dos valores a serem cobrados e emissão das contas; Entrega 

domiciliar das contas pela equipe de leituristas. Arrecadação: Compreende os seguintes 

procedimentos: Recebimento das informações referentes aos recebimentos das contas pelos agentes 

arrecadadores; Quitação dos documentos de cobrança; Controle dos pagamentos efetuados, 

verificando cobranças em duplicidade, pagamentos de valores diferentes dos faturados e/ou devidos, 

lançamento de multas e encargos por atraso de pagamento; Análise de pagamentos não identificados; 

Lançamentos de ajustes: devolução de valores pagos a maior ou cobrança de valores pagos a menor 

pelo cliente. A crítica da leitura feita antes da emissão da conta será uma grande aliada para que se 

estabeleça um regime de confiança entre a concessionária e o usuário. Ao fazer essa crítica o 

microprocessador fará uma comparação entre o consumo apurado no último período e o consumo 

médio do imóvel nos últimos seis meses. Se o consumo atual for superior a 50% do consumo médio 

do imóvel o microprocessador solicitará uma confirmação da leitura. Confirmada a leitura, se o 

problema persistir o agente comercial tentará identificar, com o auxílio do usuário, os motivos que 

acarretaram a elevação do consumo. Caso não seja possível chegar a uma conclusão a conta não será 

entregue e o atendimento especial será acionado. Dessa forma, os erros na conta como: erros de 

leitura, de digitação e outros, tenderão a ser próximo de zero o que, como dito, contribuirá 

enormemente para um laço de confiança entre o cliente e Concessionária. Por outro lado, o sistema 

também permitirá um ótimo gerenciamento do faturamento, o que é de suma importância para garantir 

a remuneração da Concessionária e a justiça de pagamento entre todos os usuários dos serviços. A 

crítica de leitura será feita também para consumos inferiores à metade da média, ou seja, caso isso 

ocorra será solicitado ao agente comercial que confirme a leitura. A informação sendo confirmada o 

agente comercial tentará identificar as causas do consumo baixo, que poderão estar relacionadas às 

seguintes possibilidades: hidrômetro quebrado ou em mal estado de conservação, hidrômetro violado 

ou roubado, prédio vazio, mudança de uso do prédio e outros. Dependendo da ocorrência a conta 

poderá ser emitida pelo consumo real (prédio vazio, por exemplo), ou pela média dos seis últimos 

consumos (hidrômetro quebrado, por exemplo). A conta será entregue ao usuário e a informação será 

registrada para que sejam tomadas as providências necessárias. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Para cada ciclo são especificadas as atividades com respectivas datas mínimas e máximas. 

Estas atividades são: Cidades onde operam com leituras e impressão de faturas posteriores: Geração 
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da massa de leitura; Distribuição da massa de leitura a área de medição; Coleta das leituras; Transmitir 

dados das leituras para o software comercial; Críticas de leitura; o Revisão das leituras; Acertos do 

consumo; Processamento das informações de consumo; Processar faturamento; Geração das faturas; 

Envio dos arquivos de impressão de faturas para gráfica/Recebimento das faturas e outros documentos 

de cobrança; o Envio das faturas aos usuários. Cidades onde operam com leituras e impressão de 

faturas simultânea: Geração da massa de leitura; Distribuição massa de leitura nos coletores; Entrega 

dos coletores a área de medição; Coletar leituras e imprimir faturas simultaneamente; o Transmitir 

dados dos coletores para o software comercial; Crítica de leitura das faturas não impressas por algum 

motivo; Revisão das leituras; o Acertos do consumo; Processamento das informações; Processar 

faturamento; Gerar faturas; Envio dos arquivos de impressão de faturas para gráfica/Recebimento das 

faturas e outros documentos de cobrança; Envio das faturas aos usuários. Cidades onde operam com 

Leituras e impressão de faturas simultânea: Distribuir massa de leitura aos coletores: Após a geração 

da massa de leitura, é realizada a distribuição desta, aos coletores; entregar dos coletores a área de 

medição: Após a distribuição da massa de leitura, cada coletor é entregue a um determinado leiturista 

para a realização do trabalho em campo. A distribuição é feita em partes iguais e por localização; 

Coletar Leituras e imprimir faturas simultaneamente: São as leituras obtidas pela equipe de medição 

(leituristas), devidamente identificados por crachá, através dos coletores, nas ligações que possuem 

hidrômetro. Depois de digitada a leitura tirada dos hidrômetros, a informação é processada, a fatura é 

impressa simultaneamente e entregue ao usuário no ato. Nas ligações que não possuem hidrômetro, 

as faturas também são entregues, porém, com consumo baseado no número de tomadas cadastradas 

para a unidade no cadastro do usuário e serviços contratados, se houverem. Qualquer informação 

solicitada em campo pelo usuário para o leiturista, este último é orientado a direcionar o usuário a 

procurar o Atendimento Comercial, seja por telefone ou diretamente na Loja; transmitir dados dos 

coletores para o software comercial: Após o encerramento das atividades, cada leiturista entrega seu 

coletor para que se realize a transmissão dos dados do coletor ao software comercial, alimentando as 

informações coletadas em cada unidade. Esses dados podem ser referentes às leituras e /ou 

ocorrências; o Crítica de leitura das faturas não impressas por algum motivo: O processo de crítica de 

leitura permite identificar e tratar consumos, leituras e ocorrências indevidas utilizando recursos 

disponíveis no software comercial. Este dispositivo é utilizado para realizar os devidos ajustes que 

eventualmente ocorrem por falta de integridade de informação. Com o uso do coletor e entrega 

simultânea da fatura, esse procedimento foi adaptado ao equipamento, a fim, de seguir os mesmos 

critérios de crítica de leitura. Caindo na crítica, a fatura não é gerada para que posteriormente, possa 

ser analisada, processada separadamente e entregue ao usuário com os ajustes necessários; Crítica de 

leitura: O processo de crítica de leitura permite identificar e tratar consumos, leituras e ocorrências 

indevidas utilizando recursos disponíveis no software comercial para realizar os devidos ajustes que 

eventualmente possuem falta de integridade de informação. O setor de faturamento registra os dados 

da revisão de leitura no software comercial corrigindo os resultados ou confirmando o código por 

ocorrência. O software comercial está programado para gerar automaticamente Ordens de Serviço 

(OS) para os imóveis com ocorrências de leitura repetidas ao longo do tempo e conforme critérios 

definidos e parametrizados no próprio software, ou manualmente se faz uma análise de imóveis com 
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mais de duas ocorrências gerando, quando necessário, uma OS para verificação daquele imóvel. A 

verificação é registrada na OS que é devolvida ao setor de faturamento que efetua a análise do eventual 

problema. Quando o problema é resolvido o setor procede dando baixa na OS dentro do software 

comercial. Após todas as verificações e na posse das ordens de serviço verificadas, são feitos os 

acertos de consumos, leituras e ocorrências de leituras. Após obtenção de todos os dados de 

faturamento e correção de possíveis erros, os grupos de faturamento são processados pelo software 

comercial, gerando-se assim, as faturas e comunicados de débitos. No processamento para a emissão 

de faturas o sistema gera para essas ocorrências o comunicado de debito, que alerta o cliente para a 

quitação do débito pendente e prevenindo-o da possibilidade de corte no abastecimento de água. O 

software comercial preserva em sua base de dados os arquivos de impressão de documentos de 

cobrança contendo as informações de quantidade de faturas e de contas a serem impressas. O sistema 

é alimentado com dados sobre atraso de pagamentos e o não pagamento no débito automático por 

falta de fundos ou pedidos de cancelamentos pelos usuários. As faturas a serem pagas através do 

serviço de débito automático são informadas ao agente arrecadador (banco) através de canais de 

transferência eletrônica específicos. O arquivo impressão de documentos de cobrança é compactado 

e enviado por e-mail ou através do site, sendo mantido o e-mail de confirmação, ou registro no site, 

como protocolo de recebimento. O setor de faturamento providencia a entrega para os usuários 

diretamente ou através de empresa contratada para este serviço. Nas cidades que operam com leitura 

e impressão simultânea, depois de digitada a leitura tirada dos hidrômetros, a informação é 

processada, a fatura é impressa simultaneamente e entregue ao usuário no ato. Nas ligações que não 

possuem hidrômetro, as faturas também são entregues, porém, com consumo baseado no número de 

tomadas cadastradas para a unidade no cadastro do usuário e serviços contratados, se houverem. Nas 

unidades em que a leitura digitada está em desacordo com as leituras anteriores, não será emitida 

fatura simultânea, sendo gerada posteriormente para que possa ser analisada, processada 

separadamente e entregue ao usuário com os ajustes necessários. Após o encerramento das atividades, 

cada leiturista entrega seu coletor para que se realize a transmissão dos dados do coletor ao software 

comercial, alimentando as informações coletadas em cada unidade. Esses dados podem ser referentes 

às leituras e /ou ocorrências. O processo de crítica segue o mesmo padrão das cidades que operam 

com leitura e impressão de faturas posteriores. Na fatura também estão impressas as informações da 

qualidade da água tratada conforme determina o decreto 5440/2005, bem como, existe um campo que 

pode ser preenchido com mensagens que o cliente venha a solicitar. Para o débito em conta corrente, 

durante o faturamento, o software comercial gera arquivos no layout FEBRABAN que são remetidos 

aos agentes arrecadadores de forma que estes débitos sejam programados para os usuários. O retorno 

destes arquivos confirma o pagamento como efetuado ou como recusado (por exemplo, por 

insuficiência de fundos). Após o fechamento do mês, o software comercial gera relatórios de ligações, 

economias, volumes faturados, valores faturados e quantidade de contas emitidas. Os principais 

procedimentos complementares para o sistema de leitura, emissão e entrega de contas estão contidos 

em forma de anexo e integram o Sistema de Gestão da Qualidade. A crítica da leitura feita antes da 

emissão da conta será uma grande aliada para que se estabeleça um regime de confiança entre a 

concessionária e o usuário. Ao fazer essa crítica o microprocessador fará uma comparação entre o 
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consumo apurado no último período e o consumo médio do imóvel nos últimos seis meses. Se o 

consumo atual for superior a 50% do consumo médio do imóvel o microprocessador solicitará uma 

confirmação da leitura. Confirmada a leitura, se o problema persistir o agente comercial tentará 

identificar, com o auxílio do usuário, os motivos que acarretaram a elevação do consumo. Caso não 

seja possível chegar a uma conclusão a conta não será entregue e o atendimento especial será 

acionado. Dessa forma os erros na conta como: erros de leitura, de digitação e outros, tenderão a ser 

próximo de zero o que, como dito, contribuirá enormemente para um laço de confiança entre o cliente 

e concessionária. Por outro lado, o sistema também permitirá um ótimo gerenciamento do 

faturamento, o que é de suma importância para garantir a remuneração da concessionária e a justiça 

de pagamento entre todos os usuários dos serviços. A crítica de leitura será feita também para 

consumos inferiores à metade da média, ou seja, caso isso ocorra será solicitado ao agente comercial 

que confirme a leitura. A informação sendo confirmada o agente comercial tentará identificar as 

causas do consumo baixo, que poderão estar relacionadas às seguintes possibilidades: hidrômetro 

quebrado ou em mal estado de conservação, hidrômetro violado ou roubado, prédio vazio, mudança 

de uso do prédio e outros. Dependendo da ocorrência a conta poderá ser emitida pelo consumo real. 

Não havendo possibilidade de se efetuar a leitura, qualquer que seja o motivo, a conta será emitida 

pelo consumo médio dos seis últimos consumos e será deixada no imóvel com uma mensagem ao 

explicando a ocorrência. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: As medidas emergenciais consistem na substituição em até 2 anos de 100% do parque de 

hidrômetros e posteriormente a manutenção do parque com idade máxima de 5 anos. A micromedição 

será gerenciada pelo sistema através de um conjunto de atividades e procedimentos que visam à 

determinação do volume de água que flui através dos hidrômetros utilizados para a medição do 

consumo dos imóveis, fornecendo informações ao módulo de faturamento. Os procedimentos para 

leitura, emissão e entrega de contas após o recadastramento de todo o município será realizado on-

line, onde os leituristas efetuarão a emissão e entrega das contas no momento da leitura, de forma 

bem diferenciada da atualmente executada, onde os leituristas realizam durante 15 dias as leituras e 

outros 15 dias para entrega das contas. Além da coleta de dados de consumo, o sistema irá ainda 

permitir: o controle da segurança e da consistência dos dados obtidos; a emissão de alertas visuais ou 

sonoros nos casos de inconsistências ou ocorrências fora de padrão; o registro de ocorrências; e o 

controle de ligações inativas (cortadas ou desativadas) existentes na rota, além de possibilitar o 

controle efetivo da produtividade dos leituristas. O sistema através destas funções possibilitará o 

tratamento de todo o processo de coleta de dados em campo que permitam a automação das leituras 

e rotas dos fiscais de campo, viabilizando a utilização de dispositivos portáteis de dados, e para casos 

de necessidade, com caderno de leitura, com integração com o conjunto de funcionalidades de 

faturamento. Além da coleta de dados de consumo, o sistema permite: o controle da segurança e da 

consistência dos dados obtidos; a emissão de alertas visuais ou sonoros nos casos de inconsistências 
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ou ocorrências fora de padrão; o registro de ocorrências; e o controle de ligações inativas (cortadas 

ou desativadas) existentes na rota, além de possibilitar o controle efetivo da produtividade dos 

leituristas. Estas funcionalidades irão englobar todas as rotinas de controle físico dos hidrômetros da 

Concessionaria, mas não se limitando aos seguintes elementos: controle do estoque e situação dos 

hidrômetros existentes; hidrômetros disponíveis para instalação; hidrômetros desativados; 

hidrômetros em manutenção; hidrômetros danificados e em operação; histórico da vida útil do 

hidrômetro (data de aquisição, data de instalação/reinstalação, datas de aferições, motivos e 

resultados, base de dados com os volumes medidos de cada hidrômetro durante toda sua vida útil 

através de tabela específica associada a função); e a possibilidade de cadastramento de hidrômetros 

novos por lotes. Além de permitir efetuar a abertura de OS (ordem de serviço) em campo após registro 

de uma determinada ocorrência de leitura. Acesso ao cadastro de hidrômetros. Geração de dados para 

leitura com entrega simultânea da conta (arquivo/caderno). Registro das leituras e anormalidades. 

Rateio de consumo para as ligações com medição individualizada. Substituição de consumos 

anteriores. Fiscalização e confirmação de dados cadastrais no processo de leitura. Registro de imóveis 

não cadastrados nas rotas de leitura. Geração e controle das faixas virtuais de leitura (geração de 

consumo sem leitura). As leituras podem ser efetuadas por rota e sequência, podendo o leiturista 

navegar entre os registros para seleção. Fiscalização, por amostragem, das leituras informadas pelo 

departamento de leitura da Concessionaria. Disponibiliza Cadastro de Ocorrências de Leitura com 

opção de informar quais delas demandam um faturamento pelo consumo médio ou uma ordem de 

serviço de repasse. Informação da quantidade máxima permitida de reincidências para geração de 

fatura pela média. Cadastro de Regramento de Parâmetros para Ocorrências de Leitura, possibilitando 

determinar no momento da coleta da leitura em campo se será informada a leitura do hidrômetro e 

qual será o tipo de consumo a ser faturado (lido ou médio). Disponibiliza funcionalidade para 

distribuição dos ciclos ou rotas que irão compor a massa de dados a ser exportada para os coletores 

de dados cadastrados no sistema, podendo informar quais registros serão enviados para determinados 

equipamentos. O recurso irá permitir gerenciar o envio, a retirada (cancelamento) e o retorno (dados 

obtidos em campo) das massas de dados de e para os coletores. Os dados dos imóveis exportados 

necessários para utilização para geração da fatura deverão ser preservados para manter a integridade 

das informações, até que o imóvel seja faturado e importado. Irá compor a massa de dados todos os 

Avisos previamente cadastrados /gerados/emitidos para impressão em campo. Com base nas faixas 

de leitura esperada, será realizada a crítica se a leitura verificada no hidrômetro está dentro das faixas 

mínima e máxima de acordo com o consumo médio do imóvel. Possibilidade de geração e impressão 

de boletim de leitura para utilização como alternativa aos coletores de dados. Exibindo no mínimo as 

informações: matrícula do imóvel, logradouro, número, número do hidrômetro, rota, sequência e 

espaço para informação da leitura aferida no hidrômetro. Funcionalidade para calcular o consumo de 

um imóvel através da subtração de consumos de outros imóveis (condomínios). Funcionalidade para 

realizar a crítica de leitura de imóveis não faturados e de faturas emitidas pelo coletor. A crítica de 

leitura irá permitir identificar e tratar os consumos, leituras e ocorrências em inconformidade e a 

crítica de fatura deve permitir identificar e ajustar faturas que eventualmente possuam problemas de 

integridade de informações. Possibilita gerar listagem de repasse de leitura para os imóveis com 
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consumos fora da faixa ou que a ocorrência implique esta ação para fins de confirmação ou revisão 

da leitura. O cálculo do consumo realizado pelo sistema vai tratar as situações de reinício (virada) da 

numeração do hidrômetro, adição de consumo residual proveniente de manobra anterior e faturamento 

realizado pelo consumo médio para gravação correta dos valores de leitura medida, leitura faturada, 

consumo medido e consumo faturado. O sistema permite através de parametrização, diferentes ações 

em campo tais como, mas não se limitando a: efetuar apenas a leitura do hidrômetro do imóvel (sem 

faturamento), efetuar leitura do hidrômetro e faturamento de água, esgoto e resíduos sólidos, efetuar 

apenas o faturamento do imóvel (sem hidrômetro ou inativo com saldo ou parcelamento a faturar), 

efetuar apenas o faturamento de esgotamento sanitário do imóvel (sem ligação de água ativa), efetuar 

apenas o faturamento da coleta dos resíduos sólidos. Funcionalidade para manutenção dos valores de 

consumos e leituras históricas do imóvel, disponibilizando operações de inserção e alteração de dados, 

devendo ser registrado no mínimo o operador que realizou a tarefa, data e horário. Controle do 

histórico de consumo com a permanência dos dados originais (do faturamento) e modificado (após as 

alterações) através de tabela específica associada a função. Funcionalidade para emissão de 

comunicado de excesso de consumo para os imóveis em que o consumo for maior que sua média de 

consumo conforme percentual previamente cadastrado. Permite ser possível inverter a ordem padrão 

das leituras, assim como selecionar uma leitura através de mecanismo de busca através do número do 

hidrômetro, endereço ou matrícula. Disponibiliza histórico de medição e consumo através de tabela 

específica associada a função, histórico de instalação de hidrômetro através de tabela específica 

associada a função, histórico de medição individualizada através de tabela específica associada a 

função, histórico de movimentação de hidrômetro através de tabela específica associada a função. 

Geração das informações gerenciais de micromedição. Análise das exceções de leituras e consumos. 

Consistência das leituras e cálculo dos consumos. Disponibiliza diversos relatórios de crítica das 

leituras (leituras efetuadas, leituras não efetuadas, usuários desligados com consumo, usuários 

desligados sem consumo, leituras geradas pela média, leituras geradas pelo mínimo, leituras fora da 

faixa de consumo, ocorrências de leitura) entre outros. Permite a geração automática de OS para o 

imóvel a partir de ocorrência de leitura informada em campo. O sistema possibilita que se efetue 

somente leitura em campo, calculando e imprimindo as contas no sistema de retaguarda, ou que se 

efetue a leitura, calculo e emissão instantânea da conta em campo. Possibilita a Impressão de Fatura 

e Reaviso em campo após a emissão da fatura da competência atual quando o imóvel possuir dívida 

em aberto, imprimindo o texto de alerta de corte predefinido e discriminando as faturas pendentes do 

imóvel. Impressão da fatura instantânea em mais de um tipo de layout (Integração através de 

diferentes layouts). O sistema possibilita que o leiturista opte pela leitura e a impressão por lote de 

ligações (utilizado em condomínios). Filtro das unidades consumidores pendentes na rota de leitura. 

Possibilidade de utilização de mais de um modelo de impressora e coletor de dados. Permite efetuar 

pesquisa por matrícula, hidrômetro, cliente, número do imóvel e logradouro. Possibilita a Inversão da 

rota de leitura em campo. Disponibiliza relatórios de acompanhamento do trabalho do leiturista, 

data/hora e número da unidade consumidora. O sistema permite visualizar (acompanhar) a quantidade 

de leituras realizadas, total de impressão, tempo utilizado na coleta e unidades consumidoras restantes, 

durante o trabalho de coleta de leitura em campo. Possibilita a correção caso seja informado leitura 
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errada. Possibilita o cadastramento de informações diversas. Disponibiliza o acesso ao sistema através 

de usuário e senha previamente cadastrados, podendo existir perfis com acessos diferenciados para 

leituristas e Proposta Técnica Potim - SP 166 para os administradores do sistema. Para digitar a leitura, 

o sistema informa antes ao leiturista, no mínimo, as seguintes informações: matrícula, endereço, 

titular, categoria, número de economias, número e localização do hidrômetro. As leituras serão 

efetuadas por rota e sequência, podendo o leiturista navegar entre os registros para seleção. O sistema 

possibilita registrar a ocorrência de leitura fora da faixa esperada de forma diferenciada quando for 

menor e quando for maior que a faixa esperada. A partir da leitura do hidrômetro, o sistema irá calcular 

o consumo do imóvel, tratando situações de reinício da numeração do hidrômetro e consumo residual 

em razão de manobra de hidrômetro. Quando a fatura emitida possuir cadastro para débito em conta 

ou o seu valor for inferior ao cadastrado nos parâmetros do sistema, não vai ser impresso o código de 

barras para pagamento. Possibilita a reimpressão da fatura em campo pelo leiturista, registrando a 

ação para posterior análise. Excetuando-se o cabeçalho e rodapé padronizados pré-impressos, o 

sistema possibilita imprimir no momento da emissão todo o layout e dados necessários para o tipo de 

documento selecionado (fatura, aviso, etc.). O sistema vai emitir fatura para o imóvel, conforme as 

regras de cálculo da Concessionaria, informando na fatura impressa no mínimo os seguintes dados: 

matrícula, nome do titular, logradouro, número, complemento de endereço, bairro, CEP, número do 

hidrômetro, leitura do mês atual e do mês anterior, consumo faturado, consumo médio mensal, tipo 

de faturamento (medido /média /mínimo /etc.), competência de referência da fatura, número da fatura, 

rota e sequência, data de emissão da fatura, histórico dos últimos seis meses de consumo, categorias 

e número de economias do imóvel, valores de consumo básico, água, esgoto, resíduos sólidos e outros 

serviços, valor total e data de vencimento da fatura, dados da qualidade da água previstos pela Portaria 

2914/2011 do Ministério da Saúde, mensagens cadastradas e impressão do código de barras no padrão 

FEBRABAN para contas de consumo. Após a digitação da leitura, o sistema irá realizar as validações 

de faixa mínima e máxima para o imóvel. Possibilita ao leiturista a inserção de código de ocorrência 

para informação de irregularidades. O sistema pode exibir quando solicitado, gráfico com o estado 

atual do grupo de faturamento, setor e rota. Disponibiliza Cadastro individual de hidrômetro, Marca 

Hidrômetro, Capacidade, Cadastro de Diâmetro do Hidrômetro, Cadastro de Tipo de Hidrômetro. 

Possibilita o registro da instalação ou retirada de um hidrômetro em um imóvel, armazenando o 

operador que a realizou e a data. Possibilita realizar a troca de hidrômetros instalados em 

determinados imóveis (manobra), armazenando dados da troca de hidrômetro realizada, o usuário que 

a realizou e a data de execução. Disponibiliza relatório sobre o parque de hidrômetros da 

Concessionaria instalados, retirados, descartados, disponíveis, etc. Disponibiliza relatório da 

quantidade de hidrômetros instalados por tipo de hidrômetro, ano de instalação e ano de fabricação. 

Disponibiliza Cadastro de Material do Cavalete. Informações Gerenciais. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 
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Análise: apresenta o sistema de leitura, faturamento, entrega de contas, análise de consumo e crítica 

de leitura: 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta a proposta para execução da leitura, faturamento, arrecadação, entrega de contas, 

análise de consumo e as respectivas críticas à leitura, com procedimentos e ações. 
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Descreve as atividades relativas a leitura, faturamento, entrega de contas, análise de consumo e crítica 

de leitura, sem entrar na questão de um sistema de gestão comercial informatizada e processo de 

gestão integrada, nesse aspecto a avaliação se restringe apenas a operacionalidade entendendo que a 

opção de aplicar as diversas tecnologias é pertinente ao proponente. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: As medidas emergenciais consistem na substituição nos primeiros anos de Concessão do 

parque de hidrômetros e, posteriormente, a manutenção do parque com idade máxima de 5 anos. A 

micromedição será gerenciada pelo sistema, através de um conjunto de atividades e procedimentos 

que visam à determinação do volume de água que flui dos hidrômetros utilizados para a medição do 

consumo dos imóveis, fornecendo informações ao módulo de faturamento. Permite, ainda, a validação 
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dos números dos hidrômetros e o controle de toda a vida útil do equipamento (instalação, substituição, 

manutenção e movimentação), através dos seguintes módulos: Cadastro de hidrômetros; Cadastro de 

rotas por coordenadas geodésicas (dispositivos móveis); Emissão seletiva de ordens de serviços; 

Leituras e consumos com a verificação de consistência; Consultas parametrizadas para a análise de 

exceções de leitura; Rateio de consumo para as ligações com medição individualizada. Os 

procedimentos para leitura, emissão e entrega de contas, após o recadastramento de todo o município, 

será realizado on-line, no qual os leituristas efetuarão a emissão e entrega das contas no momento da 

leitura, de forma bem diferenciada da atualmente executada, na qual os leituristas realizam durante 

15 dias, as leituras, e nos outros 15 dias, a entrega das contas. O Módulo de Faturamento permite 

realizar as seguintes atividades: Inclusão/manutenção da tabela de tarifas; Registro de vencimento 

alternativo; Inclusão/manutenção da tabela de tipo de situação de faturamento; Inclusão/manutenção 

da tabela de tipos de débito; Cadastro de Parâmetros de Juros e Multa; Cadastro de Índices para o 

Cálculo de Atualização Monetária; Cadastro de Índices para o Cálculo de Juros de Amortização; 

Cadastro de Tipos de Tarifas; Cadastro de Tarifas por Categoria; Cadastro de Mensagens para 

Impressão na fatura (aviso de corte, fatura em atraso, aviso normal, quitação anual); Cadastro de 

Avisos para impressão, a partir dos coletores de dados no próprio sistema ou em gráficas externas 

(emissão de arquivo texto); Cadastro de Motivo de Emissão de Fatura; Registro do cronograma de 

faturamento; Disponibilização da funcionalidade para o controle de retenção de contas com a 

indicação de “motivação de retenção”, prevendo o filtro e o relatório para impressão; Geração das 

informações gerenciais de faturamento; Simulação de faturamento de grupo; Faturamento de grupo; 

Cálculo dos valores de água e esgoto; Encerramento/fechamento do faturamento; Geração dos 

lançamentos contábeis de faturamento; Situação especial de faturamento (descontos e isenções 

estabelecidas por lei municipal); Simulação de cálculo da conta; Recebimento e processamento do 

arquivo de leitura com a entrega simultânea da conta; Permissão de iniciar o faturamento com outro 

ainda não encerrado; Possibilidade de cobrança de tarifas de água, esgoto e taxa de resíduos sólidos, 

conforme a regra vigente na época; Cadastro de Grupos de Faturamento (ciclos); Cadastro de Rotas 

de Faturamento; Cadastro de Motivos de Cancelamentos de Faturamento; Cadastro de Serviços para 

Faturamento; Armazenamento de histórico das Faturas e demais serviços faturados; Funcionalidade 

para alterar a situação de uma fatura ou imóvel para em processo administrativo ou judicial, incluindo 

o prazo para retorno à situação original; Parametrização para a emissão de fatura individual, apenas 

acima de um valor mínimo previamente cadastrado; Controle para as ligações novas, executando a 

geração da primeira fatura, apenas após o parâmetro de um número mínimo de dias previamente 

cadastrado; Possibilidade da emissão de faturas agrupadas para os órgãos públicos ou particulares; 

Possibilidade do agendamento das operações de geração das faturas não impressas em campo, dos 

arquivos de faturas para impressão externa e de arquivos de débito em conta para o envio aos agentes 

arrecadadores (bancos); Funcionalidade para a geração de faturas de todo um ciclo ou rota, a partir 

do consumo médio de cada imóvel, dispensando a necessidade de faturamento em campo; 

Possibilidade de emissão de faturas para clientes não vinculados a imóveis que, eventualmente, 

contratam serviços de caminhão-pipa, por exemplo;  Após o corte da ligação de água de um imóvel, 

permite gerar a fatura final com a diferença de consumo desde a última leitura, até a leitura do corte; 
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Disponibilização das funcionalidades para: Inclusão de conta, Cancelamento de conta, Retificação de 

conta, Alteração de vencimento, Colocação de conta em revisão e Retirada de Conta de revisão; 

Permissão de Inclusão/exclusão dos Créditos a Realizar; Não permissão da impressão de segunda via 

de conta que estiver em revisão; Permissão de efetuar um novo cálculo de faturas pelos dados atuais 

da unidade ou pelos dados da unidade, na época da geração da fatura; Disponibilização da 

Inclusão/exclusão de Débito a Cobrar, seja de consumo ou de serviços; Efetuamento da geração de 

Guia de Pagamento para serviços diversos e resíduos sólidos, com o código de barras padrão 

Febraban; Emissão das contas de água, esgoto, resíduos sólidos e demais serviços com o código de 

barras, realizando o cálculo da conta de acordo com os critérios adotados pela concessionária; Geração 

de Guia de Pagamento para a cobrança de Resíduos Sólidos, com o código de barras padrão Febraban; 

Efetuamento do controle de documentos não entregues/faturados; Efetuamento da crítica de 

faturamento por valor fora da faixa e Crítica de faturamento por valor maior/menor; Funcionalidade 

para o controle de faturas emitidas em campo e internamente por competência; faturas alteradas em 

determinado período, Faturas enviadas para débito em conta e Faturas com endereço alternativo; 

Resumo de faturamento por faixa de consumo; Posição da dívida, a partir da quantidade de faturas 

abertas vencidas, valor mínimo do débito e número de dias em atraso, por imóvel; Acompanhamento 

de termos com parcelas em aberto, a partir da quantidade de parcelas em aberto e número de dias em 

atraso, por imóvel; Posição de contas a receber. Permissão da Inclusão/manutenção dos agentes 

arrecadadores, Banco, Agência Bancária, Conta Bancária, Contrato de Arrecadação, Cadastro de 

Parâmetros para Débito em Conta, Cadastro de Ocorrências de Débito em Conta, Cadastro de Motivo 

para o Reenvio de Fatura para Débito em Conta, Cadastro de Agentes Arrecadadores, Cadastro de 

Tipo de Convênio Bancário, Armazenamento do histórico dos Pagamentos Recebidos, histórico de 

Parcelamentos efetuados, Registro do movimento dos arrecadadores, Acertos do movimento dos 

arrecadadores e Fechamento dos valores do movimento dos arrecadadores; Encerramento da 

arrecadação do mês; Geração dos lançamentos contábeis de arrecadação; Rotina para a identificação 

e correção de registros de pagamentos não vinculados (não encontrados) às matrículas ou faturas; 

Rotina para a baixa de faturas manuais (confirmação de pagamentos), com informação dos dados dos 

pagamentos; Identificação de faturas pagas em duplicidade, gerando a ocorrência de pagamento e 

crédito automático para desconto nas próximas faturas do cliente; Identificação de faturas pagas com 

valores diferentes dos seus faturamentos, gravando a ocorrência de pagamento e gerando crédito ou 

débito ao cliente do valor da diferença; Possibilidade de integração de terceiros que fornecem o 

serviço de arrecadação eletrônica centralizada, executando-a de forma manual, por demanda ou por 

rajada; Controle de Pagamentos não classificados; Disponibilização dos Dados Diários de 

Arrecadação; Resumo da Arrecadação; Geração de Relatório que conste informações por período 

como, por exemplo, mas não se limitando à(ao): quantidade de documento, valor arrecadado e valor 

da tarifa a ser paga, por modalidade, por agente arrecadador e por localidade; Geração de Relatório 

classificado por plano de contas contábil, vigente do ano da concessionária, tanto da arrecadação 

quanto do faturamento, na forma do PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, proveniente 

da edição vigente do MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - 

Secretaria do Tesouro Nacional, bem como manter a geração atualizada conforme as alterações no 
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MCASP quando forem publicadas; Geração de ampla gama de informações gerenciais de 

arrecadação; Funcionalidade de geração de envio e retorno de arquivos de débito automático, sem a 

necessidade de intervenção do usuário/operador, permitindo a suspensão do débito automático pela 

concessionária; Funcionalidade de emissão de extrato anual de pagamento por 

cliente/zona/setor/total; Permissão de pagamentos adiantados de despesas futuras de água, esgoto e 

resíduos sólidos; Permissão de lançamento de bônus com desconto em fatura; Possibilidade da 

geração de arquivos para débito em conta e envio aos agentes arrecadadores (bancos), conforme o 

padrão Febraban; Efetuamento do controle através das sequências (NSA - Número Sequencial do 

Arquivo) de emissão da recepção e envio de arquivos de pagamentos e débitos de e para os agentes 

arrecadadores (bancos); Funcionalidade de importação de arquivos de pagamentos padrão Febraban, 

vinculando os registros de pagamentos a faturas de imóveis e armazenando-os no sistema; Relatório 

de ocorrências de retorno de débito em conta, de importação de arquivos bancários e Relatório de 

inadimplência por competência. Além da coleta de dados de consumo, o sistema permitirá, ainda, o 

controle da segurança e da consistência dos dados obtidos; a emissão de alertas visuais ou sonoros, 

nos casos de inconsistências ou ocorrências fora de padrão; o registro de ocorrências e o controle de 

ligações inativas (cortadas ou desativadas) existentes na rota, além de possibilitar o controle efetivo 

da produtividade dos leituristas. Este módulo também será responsável por todas as rotinas de controle 

físico dos hidrômetros da CONCESSIONÁRIA, compreendendo, mas não se limitando, aos seguintes 

elementos, entre outros: controle do estoque e situação dos hidrômetros existentes; hidrômetros 

disponíveis para instalação; hidrômetros desativados; hidrômetros em manutenção; hidrômetros 

danificados e em operação; histórico da vida útil do hidrômetro (data de aquisição, data de 

instalação/reinstalação, datas de aferições, motivos e resultados, base de dados com os volumes 

medidos de cada hidrômetro, durante toda a sua vida útil, através de tabela específica associada à 

função, entre outras ocorrências) e a possibilidade de cadastramento de hidrômetros novos por lotes, 

além da permissão de efetuar a abertura de OS (Ordem de Serviço) em campo, após o registro de uma 

determinada ocorrência de leitura. Realizará as seguintes atividades. Acesso ao cadastro de 

hidrômetros; Geração de dados para a leitura com entrega simultânea da conta (arquivo/caderno); 

Registro das leituras e anormalidades; Rateio de consumo para as ligações com medição 

individualizada; Alteração/correção de dados para faturamento; Substituição de consumos anteriores. 

O sistema, através destas funções, possibilitará o tratamento de todo o processo de coleta de dados 

em campo, que permitam a automação das leituras e rotas dos fiscais de campo, Viabilizando a 

utilização de dispositivos portáteis de dados, e para casos de necessidade, com caderno de leitura, 

com a integração com o conjunto de funcionalidades de faturamento: Fiscalização e confirmação de 

dados cadastrais no processo de leitura; Registro de imóveis não cadastrados nas rotas de leitura; 

Geração e controle das faixas virtuais de leitura (geração de consumo sem leitura); Possibilidade de 

leituras efetuadas por rota e sequência, podendo o leiturista navegar entre os registros para seleção; 

Fiscalização, por amostragem, das leituras informadas pelo departamento de leitura da 

concessionária;  Disponibilização do Cadastro de Ocorrências de Leitura, com a opção de informar 

quais delas demandam um faturamento pelo consumo médio ou uma Ordem de Serviço de repasse. 

Informação da quantidade máxima permitida de reincidências para a geração de faturas pela média; 
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Cadastro de Regramento de Parâmetros para a Ocorrências de Leitura, possibilitando determinar no 

momento da coleta da leitura em campo, se será informada a leitura do hidrômetro e qual será o tipo 

de consumo a ser faturado (lido ou médio); Disponibilização da funcionalidade para a distribuição 

dos ciclos ou rotas que comporão a massa de dados, a ser exportada para os coletores de dados 

cadastrados no sistema, podendo informar quais registros serão enviados para determinados 

equipamentos. O recurso permitirá gerenciar o envio, a retirada (cancelamento) e o retorno (dados 

obtidos em campo) das massas de dados de e para os coletores; Os dados dos imóveis exportados, 

necessários para a geração da fatura, deverão ser preservados para manter a integridade das 

informações, até que o imóvel seja faturado e importado; Todos os Avisos previamente 

cadastrados/gerados/emitidos para impressão em campo comporão a massa de dados; Com base nas 

faixas de leitura esperada, será realizada a crítica se a leitura verificada no hidrômetro está dentro das 

faixas mínima e máxima, de acordo com o consumo médio do imóvel; Possibilidade de geração e 

impressão de boletim de leitura para a utilização como alternativa aos coletores de dados, exibindo, 

no mínimo, as informações: matrícula do imóvel, logradouro, número, número do hidrômetro, rota, 

sequência e espaço para informação da leitura aferida no hidrômetro; Funcionalidade para calcular o 

consumo de um imóvel, através da subtração de consumos de outros imóveis (condomínios); 

Funcionalidade para realizar a crítica de leitura de imóveis não faturados e de faturas emitidas pelo 

coletor. A crítica de leitura permitirá identificar e tratar os consumos, leituras e ocorrências em 

inconformidade, e a crítica de fatura apontará e ajustará as faturas que, eventualmente, possuam 

problemas de integridade de informações; Possibilidade de geração da listagem de repasse de leitura 

para os imóveis com consumos fora da faixa, ou que a ocorrência implique esta ação, para fins de 

confirmação ou revisão da leitura; Cálculo do consumo realizado pelo sistema tratando as situações 

de reinício (virada) da numeração do hidrômetro, adição de consumo residual proveniente de manobra 

anterior e faturamento realizado pelo consumo médio para a gravação correta dos valores de leitura 

medida, leitura faturada, consumo medido e consumo faturado; Permissão do sistema, através de 

parametrização, de diferentes ações em campo, tais como, mas não se limitando a: efetuar apenas a 

leitura do hidrômetro do imóvel (sem faturamento), efetuar a leitura do hidrômetro e o faturamento 

de água, esgoto e resíduos sólidos, efetuar apenas o faturamento do imóvel (sem hidrômetro ou inativo 

com saldo ou parcelamento a faturar), efetuar apenas o faturamento de esgotamento sanitário do 

imóvel (sem ligação de água ativa), e efetuar apenas o faturamento da coleta dos resíduos sólidos; 

Funcionalidade para a manutenção dos valores de consumos e leituras históricas do imóvel, 

disponibilizando as operações de inserção e alteração de dados, devendo ser registrado, no mínimo, o 

operador que realizou a tarefa, data e horário; Controle do histórico de consumo com a permanência 

dos dados originais (do faturamento) e modificado (após as alterações), através de tabela específica 

associada à função; Funcionalidade para a emissão de comunicado de excesso de consumo, para os 

imóveis em que o consumo for maior que a sua média de consumo, conforme o percentual 

previamente cadastrado; Permissão com a possibilidade de inverter a ordem padrão das leituras, assim 

como selecionar uma leitura através de mecanismo de busca, por meio do número do hidrômetro, 

endereço ou matrícula; Disponibilização de históricos de medição e consumo, de instalação de 

hidrômetro, de medição individualizada e de movimentação de hidrômetro, através de tabela 
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específica associada à função; Geração das informações gerenciais de micromedição; Análise das 

exceções de leituras e consumos; Consistência das leituras e cálculo dos consumos; Disponibilização 

dos diversos relatórios de crítica das leituras (leituras efetuadas, leituras não efetuadas, usuários 

desligados com consumo, usuários desligados sem consumo, leituras geradas pela média, leituras 

geradas pelo mínimo, leituras fora da faixa de consumo, ocorrências de leitura, entre outros); 

Permissão da geração automática de OS para o imóvel, a partir da ocorrência de leitura informada em 

campo; Possibilidade do sistema efetuar somente a leitura em campo, calculando e imprimindo as 

contas no sistema de retaguarda, ou efetuar a leitura, cálculo e emissão instantânea da conta em 

campo; Possibilidade da Impressão de Fatura e Reaviso em campo, após a emissão da fatura da 

competência atual, quando o imóvel possuir dívida em aberto, imprimindo o texto de alerta de corte 

predefinido e discriminando as faturas pendentes do imóvel; Impressão da fatura instantânea em mais 

de um tipo de layout (Integração através de diferentes layouts); Possibilidade do leiturista do sistema 

optar pela leitura e a impressão por lote de ligações (utilizado em condomínios); Possibilidade de 

utilização de mais de um modelo de impressora e coletor de dados; Permissão de efetuar a pesquisa 

por matrícula, hidrômetro, cliente, número do imóvel e logradouro; Possibilidade de Inversão da rota 

de leitura em campo; Disponibilização de relatórios de acompanhamento do trabalho do leiturista, 

data/hora e número da unidade consumidora; Permissão do sistema visualizar (acompanhar) a 

quantidade de leituras realizadas, total de impressão, tempo utilizado na coleta e unidades 

consumidoras restantes, durante o trabalho de coleta de leitura em campo; Possibilidade de correção, 

caso seja informada a leitura errada; Possibilidade do cadastramento de informações diversas; 

Disponibilização de acesso ao sistema, através de usuário e senha previamente cadastrados, podendo 

existir perfis com acessos diferenciados para leituristas e para os administradores do sistema; Na 

digitação da leitura, o sistema informará antes ao leiturista, no mínimo, as seguintes informações: 

matrícula, endereço, titular, categoria, número de economias, número e localização do hidrômetro; 

Leituras efetuadas por rota e sequência, podendo o leiturista navegar entre os registros para seleção; 

Possibilidade do sistema registrar a ocorrência de leitura fora da faixa esperada, de forma 

diferenciada, quando for menor e maior que a faixa esperada; A partir da leitura do hidrômetro, o 

sistema calculará o consumo, tratando as situações de reinício da numeração do hidrômetro e consumo 

residual, em razão de manobra de hidrômetro; Quando a fatura emitida possuir cadastro para débito 

em conta, ou o seu valor for inferior ao cadastrado nos parâmetros do sistema, não será impresso o 

código de barras para pagamento; Possibilidade de reimpressão da fatura em campo pelo leiturista, 

registrando a ação para a posterior análise; Possibilidade do sistema imprimir no momento da emissão, 

todo o layout e dados necessários para o tipo de documento selecionado (fatura, aviso, entre outros), 

excetuando-se o cabeçalho e o rodapé padronizados pré-impressos; Emissão de fatura para o imóvel, 

conforme as regras de cálculo da concessionária, informando na fatura impressa, no mínimo, os 

seguintes dados: matrícula, nome do titular, logradouro, número, complemento de endereço, Bairro, 

CEP, número do hidrômetro, leituras do mês atual e do mês anterior, consumo faturado, consumo 

médio mensal, tipo de faturamento (medido/média/mínimo/entre outros), competência de referência 

da fatura, número da fatura, rota e sequência, data de emissão da fatura, histórico dos últimos seis 

meses de consumo, categorias e número de economias do imóvel, valores de consumo básico de água, 
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esgoto, resíduos sólidos e outros serviços, valor total e data de vencimento da fatura, dados da 

qualidade da água previstos na Portaria PRC no 5 do Ministério da Saúde, mensagens cadastradas e 

impressão do código de barras no padrão Febraban para as contas de consumo. A disposição das 

informações impressas no formulário obedecerá ao padrão estabelecido pela concessionária: Após a 

digitação da leitura, o sistema realizará as validações de faixa mínima e máxima para o imóvel; 

Possibilidade do leiturista inserir o código de ocorrência, informação de irregularidades; Exibição do 

gráfico com o estado atual do grupo de faturamento, setor e rota no sistema, quando solicitada, 

Disponibilização do Cadastro individual de hidrômetro, com Marca, Capacidade, Diâmetro e Tipo de 

Hidrômetro; Possibilidade do registro da instalação ou retirada de um hidrômetro em um imóvel, 

identificando o operador que a realizou e a data; Possibilidade de troca de hidrômetros instalados em 

determinados imóveis (manobra), armazenando os dados da troca de hidrômetro realizada, o usuário 

que a realizou e a data de execução; Disponibilização de relatório sobre o parque de hidrômetros da 

concessionária instalados, retirados, descartados, disponíveis, entre outros; Disponibilização do 

relatório da quantidade de hidrômetros instalados por tipo de hidrômetro e anos de instalação e 

fabricação; Disponibilização de Cadastro de Material do Cavalete. Apresenta o rol de relatórios e 

informações gerenciais. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

4.a.4 Cobrança, corte e religação; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: tema: Promover um canal de comunicação após 10 dias de atraso, por telefone, carta, e-mail, 

ou outro meio eficiente com o usuário inadimplente, na busca por medidas de redução de conflito e 

possibilidade de negociação antes da cobrança efetiva das pendências verificadas; Emissão de aviso 

expresso ao usuário, juntamente com nova fatura e novo prazo de pagamento (15 dias a contar do 

envio do aviso), após 15 dias de atraso da fatura e insucesso na negociação antecipada descrita no 

item anterior; Informação neste aviso que a partir da data do segundo vencimento, o não pagamento 

da fatura implicará: em um primeiro momento, na aplicação de um dispositivo redutor de vazão na 

entrada do ramal. Após este procedimento, e caso a conta permaneça em aberto (por um período a ser 

definido), será feito o corte da ligação em definitivo; as religações serão realizadas em até 24 horas, 

a partir da regularização do pagamento em atraso e prévia solicitação do usuário adimplente. A 

comprovação da regularização poderá ser informada à Concessionária ou aferida através de sistema 

informatizado. Contempla apenas a cobrança via conta e corte, não prevê a cobrança administrativa, 

empresas terceirizadas ou cartórios e nem a demanda de cobrança judicial. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Em até dois dias, desconsiderando o dia do recebimento da conta, a CONCESSIONÁRIA 

deverá receber dos agentes arrecadadores as informações de todos os créditos recebidos. Após a 

conferência será dada baixa nas contas pagas. Por uma questão de segurança toda essa movimentação 
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de informações deverá ser feita por meio eletrônico. Dessa forma, no terceiro dia após o pagamento 

das contas a CONCESSIONÁRIA terá seu sistema atualizado com todas as contas pagas e não pagas, 

ou seja, a defasagem de informação será de, no máximo, 48 horas. Portanto, em até 48 horas, após a 

data do vencimento das contas a CONCESSIONÁRIA terá em seus arquivos a informação das contas 

não pagas no vencimento. Essas contas serão divididas em três categorias: Conta não paga sem 

registro de débito anterior, ou seja, é a primeira conta não paga até o momento da baixa. Se até a 

emissão da próxima conta esse débito não tenha sido quitado a CONCESSIONÁRIA inserirá na conta 

a mensagem de existência de débito anterior; Conta não paga com registro de um débito anterior. 

Considera-se a segunda conta não paga até o momento da baixa, ou seja, são duas contas em aberto. 

Nesse caso a CONCESSIONÁRIA emitirá um aviso de corte de fornecimento informando a data a 

partir da qual a ligação estará sujeita ao corte de fornecimento por falta de pagamento; se a conta não 

for paga até a data estipulada o corte do fornecimento será programado e, não havendo pagamento até 

o dia do corte, ele será efetuado; uma vez suspenso o fornecimento de água o seu restabelecimento 

poderá ocorrer em 24 horas após o pagamento do débito. Para isso, o usuário deverá exibir 

comprovação de pagamento à CONCESSIONÁRIA, seja pessoalmente ou por outro meio possível;  

O serviço de restabelecimento será cobrado do usuário; Caso a CONCESSIONÁRIA constate que o 

pagamento não foi efetuado o fornecimento será novamente suspenso, sendo cobrado do usuário o 

valor correspondente aos serviços de corte e do restabelecimento tantas vezes quanto eles ocorram; 

No caso de entidades públicas, a CONCESSIONÁRIA procurará todas as formas de negociação 

possível para evitar o corte de fornecimento. Não havendo sucesso, o corte de fornecimento obedecerá 

a um critério seletivo de forma a não prejudicar, de forma alguma, o desenvolvimento de atividades 

essenciais. Em qualquer hipótese, a entidade pública será avisada formalmente e com antecedência 

de pelo menos 30 dias as ligações que serão cortadas e a data e hora do corte; Contas não pagas 

contendo mais de um débito anterior. Nesse caso a ligação será selecionada e vistoriada para 

confirmação de que o fornecimento continua interrompido e de que não houve violação ou fraude; 

após o registro de dois débitos consecutivos, sem que o corte tenha sido violado, será emitida uma 

ordem de supressão da ligação. Essa supressão consiste na remoção física do ramal predial e da 

retirada do hidrômetro e ocorrerá após 30 dias após emissão da conta com mensagem ou aviso de 

supressão da ligação. Nessa hipótese a ligação passará a fazer parte do cadastro de ligações inativas 

que conterá todos os dados da época da supressão. Em qualquer fase do processo, poderá haver opção 

por cobrança através de empresas especializadas, cobrança em cartório ou judicial, ou ainda, por não 

cobrar o débito. No caso da não cobrança, o débito ficará registrado no cadastro de ligações 

suprimidas para ser cobrado caso alguém manifeste o interesse na reativação da ligação. Para tanto o 

sistema consultará automaticamente o citado cadastro sempre que uma nova ligação for pedida. Além 

disso, na vistoria que antecede uma nova ligação, o responsável procurará detectar se não se trata de 

ligação suprimida. Sempre que possível o corte de fornecimento será evitado através de ações de 

comunicação ao usuário da existência contas não pagas. Essa comunicação prévia poderá ser feita por 

telefone, pelo envio de correspondência específica, pelo próprio agente comercial durante as 

atividades de leitura e entrega ou, ainda, durante a própria atividade do corte de fornecimento. Nesse 

último caso, o corte poderá ser suspenso se o usuário manifestar o interesse de quitar o seu débito e 
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comprovar o pagamento perante a concessionária naquele mesmo dia. Caso contrário, no dia seguinte 

o corte será efetuado. Em qualquer hipótese o responsável pelo corte do fornecimento sempre 

comunicará previamente o usuário que o corte será realizado e pedirá a ele a exibição dos 

comprovantes de pagamento caso as contas em débito tenham sido quitadas. Na hipótese de as contas 

terem sido quitadas, a informação retornará à área comercial que fará uma revisão de todo o processo 

visando identificar possível falha que gerou a ordem de corte indevida (falha baixa bancária ou 

aguardar tempo de baixa). Diariamente, após a arrecadação processada no sistema, pelo sistema 

comercial, o setor operacional programa as ordens de corte que estão com o comunicado de débitos 

vencidos para a execução. Cada protocolo de serviço é conferido no sistema para a efetivação do corte 

de cavalete. As ordens de corte são liberadas diretamente do setor comercial para a equipe 

operacional. O encanador localiza a unidade pelo endereço ou número do hidrômetro da Ordem de 

Serviço, e assim executa o corte. Após os cortes executados, deve ser repassado as informações 

contidas na Ordem de Serviço para o sistema encerrando o serviço. A programação, execução e 

encerramento das OS de corte, são de responsabilidade do setor operacional. A religação será 

realizada mediante pagamento e/ou parcelamento das pendências, e de acordo com o prazo 

estabelecido no regulamento dos serviços. Os principais procedimentos complementares para as 

atividades de corte e religação estão contidos em forma de anexo e integram o Sistema de Gestão da 

Qualidade. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Esta rotina efetua a geração e o acompanhamento das ações que visam o recebimento de 

débitos, contemplando posições gerais sobre a dívida global e/ou individual por tipo de serviço ou de 

débito, acordos de parcelamentos, períodos de atraso, etc. Permite o pleno controle e gerenciamento 

de programa de corte/supressão de fornecimento de água por inadimplência, incluindo a emissão de 

avisos e ordens de serviços de cortes e de religações, controle de ligações cortadas e não reabilitadas, 

entre outras. Possibilita a Inclusão/manutenção dos cronogramas de cobrança, Controle dos 

parcelamentos de débitos. Acompanhamento dos resultados das ações de cobrança. Geração das 

informações gerenciais de cobrança. Consulta de débitos. Geração de relatório de débitos. Controle 

de débito automático. Controle de atividade de cobrança. Controle de situação especial de cobrança. 

Controle da cobrança judicial (dívida ativa) /administrativa. Possibilita gerar junto ao parcelamento, 

termos de confissão de dívida. Efetua transferência de débito. O sistema permite o parcelamento de 

débitos com correção de cobrança indexada por índice próprio. Funcionalidade para reenviar fatura 

para débito em conta. Funcionalidade para simular o parcelamento de dívida ou serviço conforme 

informação da política de encargos, valor de entrada e quantidade de parcelas. Para as parcelas a 

vencer, serão calculados juros de amortização conforme índice previamente cadastrado de acordo 

com o número de parcelas informado. Funcionalidade para parcelamento de faturas abertas ou 

serviços prestados ao cliente, conforme políticas de juros, multa, atualização monetária e quantidade 

máxima de parcelas previamente cadastrados e de acordo com a legislação vigente no período. 
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Funcionalidade para visualização das parcelas e suas situações, faturas e serviços inclusos de todos 

os parcelamentos efetuados. Disponibiliza que a rotina de parcelamentos possa emitir um termo 

impresso no momento da sua geração para ser ratificado e assinado pelo cliente, assim como a fatura 

com a parcela de entrada, caso exista. Permitindo a remissão do termo sempre que necessário, com as 

informações originais. Permite a geração interna das faturas não impressas em campo pelos coletores 

de dados em virtude de ocorrências diversas, endereços alternativos, etc., agrupadas por ciclos e rotas. 

Geração e emissão de declaração anual de débitos, Lei 12.007/09. Permite o envio de arquivo de 

recadastramento de cliente em débito em conta. Permite a importação de arquivo de cadastro 

(inclusão/exclusão) de unidades com lançamento de serviços relacionados a cobrança de terceiros. 

Possibilita emitir avisos de débitos/corte protocolados. Possibilita em caso de não cumprimento das 

condições e prazos de parcelamentos o mesmo ser desfeito, voltando ao seu estado original. 

Disponibiliza pagamento antecipado de parcelas ou saldo, onde o mesmo ofereça opção de deflação 

para a data da alteração e recalculado todo o parcelamento, conforme Lei 8078. Disponibiliza inclusão 

de informação de processos judiciais constando entre outros na mesma: o Número do processo; o 

Código da matricula do cliente; o Autoria/partes (réu-autor); o Datas (início e fim do processo e início 

e fim da situação de cobrança); o Vara; o Campos de histórico para informações dos pareceres iniciais 

e finais, controlado através de tabela específica associada a função. Permite que no campo mensagem 

da fatura ser possível a inclusão de informativos previamente cadastrados bem como aviso de débitos, 

automaticamente, conforme a situação do cliente. Disponibiliza: informações de Parcelamento em 

atraso, Economias por ligação, Dias em atraso, Atrasos por Setor, Valor do débito. Funcionalidade 

para registro das execuções de corte no cavalete, corte no ramal e de supressão de ligação de água de 

um imóvel, atualizando a situação da ligação de água para cortada no cavalete, cortada no ramal e 

suprimida, correspondentemente, registrando no mínimo os dados de operador, data e hora. 

Funcionalidade para registro de religação de corte no cavalete, religação de corte no ramal e de 

religação de supressão de ligação de água de um imóvel, atualizando a situação da ligação de água 

para ativa, registrando no mínimo os dados de operador, data e hora. Permite a Impressão, em lote, 

das ordens de serviço de corte geradas conforme a necessidade do operador do sistema. Possibilidade 

de Suspensão de corte para imóveis até uma determinada data mediante negociação com o usuário. A 

suspensão deverá impedir a geração de avisos e de ordens de serviços de corte para o imóvel. 

Funcionalidade para geração de Avisos de Corte, com o devido código de barras para pagamento, 

para clientes inadimplentes conforme parâmetros informados pelo operador do sistema, tais como: 

competência, intervalo de rotas, valor mínimo da dívida em atraso, número mínimo de dias de atraso 

e número de faturas vencidas. Disponibiliza processo para a geração dos Avisos de Corte para 

impressão em campo pelos coletores de dados, após leitura do imóvel e impressão da fatura mensal. 

Disponibiliza relatório de emissão de Avisos de Corte em determinado intervalo de competências. 

Funcionalidade para geração de Cartas de Cobrança (Notificação de Dívida) para clientes com faturas 

em atraso. Permite ao operador escolher quais faturas abertas, vencidas ou não, serão incluídas no 

parcelamento. Efetua controle dos avisos e ordens de cobrança. Possibilita a emissão automática de 

OS de religação caso o débito tenha sido pago pelo cliente. Possibilita o cancelamento automático da 

OS de corte, caso o cliente quite a dívida, seja pelo pagamento do aviso de corte ou pelo pagamento 



 

382 

das faturas originais, antes da execução do serviço. Permite a Inscrição automática de débitos em 

Dívida Ativa. Os valores originais do débito em Dívida Ativa deverão ser acrescidos de juros, multa, 

correção monetária e honorários, conforme legislação e necessidade da Concessionaria. Disponibiliza 

relatórios de controle de dívida ativa (pagos, parcelados e cancelados), certidões e execuções fiscais. 

Efetua a emissão do livro de Dívida Ativa. Efetua a emissão automática de notificação amigável e 

etiquetas de endereçamento do contribuinte. Disponibiliza controle de cobrança amigável. Emissão 

automática da certidão de dívida ativa, com opção de consulta e de envio para execução fiscal. Permite 

a interface do Cadastro da Prefeitura do município com a dívida ativa, possibilitando saber de 

imediato a posição cadastral dos contribuintes e a situação do débito para com a municipalidade. 

Permite através de parcelamento especial a recuperação de receitas (Rotina REFIS). Disponibiliza 

controle de cobrança de terceiros por meio de contrato de risco para cálculo da remuneração com base 

nos resultados das baixas realizadas (% sobre arrecadado). Com a implantação do sistema serão 

consolidadas de forma ágil e criteriosa todas as informações necessárias para o tomador de decisão, 

através da integração com os demais módulos, facilitando o agrupamento das informações e a 

disponibilização das mesmas. Quanto ao corte, poderá suspender o abastecimento de água nas 

seguintes condições: I - De imediato: a) no caso de restar verificada situação de risco à saúde pública, 

ao meio ambiente e possível danificação do sistema e nos casos de ordem eminentemente técnica; II 

- após prévia notificação formal ao USUÁRIO: a) nas circunstâncias previstas no art. 108, conforme 

previsto na Legislação vigente; b) pelo inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de 

água do pagamento de tarifas, após ter sido formalmente notificado. A suspensão dos serviços será 

precedida de prévio aviso ao USUÁRIO, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para suspensão, 

pelo não pagamento de encargos e serviços vinculados ao sistema de abastecimento de água, prestados 

mediante autorização do usuário; d) pelo não pagamento de prejuízos causados às instalações, cuja a 

responsabilidade tenha sido imputada ao usuário, desde que vinculados à prestação de serviço público 

de abastecimento de água; e) nos casos de fraudes previstos no art. 109; f) pela negativa do usuário 

em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água consumida de outras fontes de abastecimento 

contíguas ao imóvel. Exceto a situação prevista na alínea "b", a notificação será expedida para 

cumprimento no prazo de 3 (três) dias, contados da data do recebimento. Caso seja constatada que a 

suspensão do fornecimento foi indevida, será religado imediatamente. A suspensão não será realizada 

nas sextas-feiras, sábados e domingos, bem como em feriados e suas vésperas e ainda em dias que, 

por qualquer motivo, não exista serviço administrativo e técnico de atendimento ao público, que possa 

permitir o restabelecimento do serviço, com exceção das causas de suspensão imediata. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta a descrição das ações de Cobrança, Corte e religação. 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 
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Análise: Apresenta: 

 

 

Não especificou os procedimentos de corte e religação, não previu a cobrança administrativa, 

empresas terceirizadas ou cartórios e nem a demanda de cobrança judicial. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Conjunto de atividades e procedimentos visando à obtenção dos volumes e dos valores da 

água fornecida e do esgoto coletado, bem como a cobrança de cada serviço indireto. Posteriormente, 
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proceder à emissão das contas. O Módulo de Cobrança efetuará os cálculos e a emissão das contas de 

consumo ou faturas de cobrança de cada período predefinido, possibilitando, ainda, a revisão de erros 

localizados ou a reemissão de contas revisadas. Formatará as contas para as impressões local ou 

remota (ambiente de terceiros) e formulários pré-impressos. Gerará os relatórios de controles 

financeiro /contábil do faturamento. Também, permitirá, a impressão simultânea de conta no ato da 

leitura do hidrômetro, além dos seguintes relatórios: Tabela de tarifas; Composição dinâmica do grupo 

de faturamento; Análise de anormalidades de leituras e consumos; Refaturamentos; Fiscalizações. O 

Módulo de Cobrança foi concebido para que as ações de cobrança sejam acompanhadas durante todo 

o seu ciclo. A responsabilidade pelo débito poderá ser atribuída ao inquilino, proprietário ou outro 

responsável, como também será permitida a transferência de débitos e o parcelamento e a emissão de 

extrato de débitos. Efetuará o controle das contas-correntes dos usuários, contemplando as posições 

gerais sobre as dívidas global e/ou individual por tipo de serviço ou de débito, acordos de 

parcelamentos, períodos de atraso, baixas de pagamentos em atraso, baixas por cancelamento de 

débitos e ajustes contábeis. Fará o controle de documentos não entregues, Clientes responsáveis por 

pagamentos, Controle de débito automático, Cobrança seletiva, parcelamento e transferência de 

débitos, Controle de avisos e ordens/ações de cobrança e cobranças administrativa e judicial. Este 

Módulo destinar-se-á ao controle da arrecadação das contas ou faturas emitidas, contemplando todas 

as particularidades associadas, como a separação das receitas arrecadadas por período de referência; 

por estabelecimento arrecadador; regional, localidade ou Bairro, categoria de usuários, tipo de serviço 

prestado, originárias de parcelamento de débitos e multas. Corresponderá ao conjunto de valores 

recebidos referente aos valores cobrados (faturas, parcelamentos e guias de pagamento), decorrentes 

dos serviços prestados pela Companhia de Saneamento. Será responsável pelo registro e acertos do 

movimento dos arrecadadores, Fechamento dos valores do movimento dos arrecadadores e 

Encerramento da arrecadação do mês, através dos seguintes módulos: Geração dos lançamentos 

contábeis; Controle de pagamentos não classificados; Consulta de dados diários de arrecadação. A 

rotina de cobrança efetuará a geração e o acompanhamento das ações que visam ao recebimento de 

débitos, contemplando as posições gerais sobre as dívidas global e/ou individual por tipo de serviço 

ou de débito, acordos de parcelamentos, períodos de atraso, entre outros. Terá como atribuições: 

Permissão do pleno controle e gerenciamento de programa de corte/supressão de fornecimento de 

água por inadimplência, incluindo a emissão de avisos e ordens de serviços de cortes e de religações, 

controle de ligações cortadas e não reabilitadas, entre outros; Possibilidade de Inclusão/manutenção 

dos cronogramas de cobrança; Controle dos parcelamentos de débitos; Acompanhamento dos 

resultados das ações de cobrança; Geração das informações gerenciais de cobrança; Consulta de 

débitos; Geração de relatório de débitos; Controle de débito automático; Controle de atividade de 

cobrança; Controle de situação especial de cobrança; Controle da cobrança judicial (dívida ativa) 

/administrativa; Possibilidade da geração de termos de confissão de dívida junto ao parcelamento; 

Efetuamento de transferência de débito; Permissão de parcelamento de débitos com a correção de 

cobrança indexada por índice próprio do sistema; Funcionalidade para o reenvio da fatura para débito 

em conta; Funcionalidade para a simulação do parcelamento de dívida ou serviço, conforme a 

informação da política de encargos, valor de entrada e quantidade de parcelas; Para as parcelas a 
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vencer serão calculados juros de amortização, conforme o índice previamente cadastrado, de acordo 

com o número de parcelas informado; Funcionalidade para o parcelamento de faturas abertas ou 

serviços prestados ao cliente, conforme as políticas de juros, multa, atualização monetária e 

quantidade máxima de parcelas previamente cadastrados e de acordo com a legislação vigente no 

período; Funcionalidade para a visualização das parcelas e suas situações, faturas e serviços inclusos 

de todos os parcelamentos efetuados; Disponibilização da rotina de parcelamentos para emitir um 

termo impresso no momento da sua geração, para ser ratificado e assinado pelo cliente, assim como 

a fatura com a parcela de entrada, caso exista. Permissão da remissão do termo, sempre que 

necessário, com as informações originais; Permissão da geração interna das faturas não impressas em 

campo pelos coletores de dados, em virtude de ocorrências diversas, endereços alternativos, entre 

outros, agrupadas por ciclos e rotas; Geração e emissão de declaração anual de débitos, conforme a 

Lei no 12.007/2009; Permissão do envio de arquivo de recadastramento de cliente em débito em 

conta; Permissão da importação de arquivo de cadastro (inclusão/exclusão) de unidades, com o 

lançamento de serviços relacionados à cobrança de terceiros;  Possibilidade de emissão de avisos de 

débitos/corte protocolados; Possibilidade, em caso de não cumprimento das condições e prazos de 

parcelamento, o mesmo ser desfeito, voltando ao seu estado original; Disponibilização de pagamento 

antecipado de parcelas ou saldo, no qual o mesmo ofereça a opção de deflação para a data da alteração 

e recalculado todo o parcelamento, conforme Lei no 8078; Disponibilização de inclusão de 

informações de processos judiciais constando, entre outras, as seguintes: Número do processo; Código 

da matrícula do cliente; Autoria/Partes (réu-autor); Datas (início e fim do processo e da situação de 

cobrança); Vara; Campos de histórico para as informações dos pareceres iniciais e finais, controlados 

através de tabela específica associada à função. Permissão no campo “Mensagem da Fatura”, a 

inclusão de informativos previamente cadastrados, bem como o aviso de débitos, automaticamente, 

conforme a situação do cliente; Disponibilização de informações de Parcelamento em atraso, 

Economias por ligação, Dias em atraso, Atrasos por Setor e Valor do débito; Funcionalidade para o 

registro das execuções de corte no cavalete, corte no ramal e de supressão de ligação de água de um 

imóvel, atualizando a situação da ligação de água para cortada no cavalete, cortada no ramal e 

suprimida, correspondentemente, registrando, no mínimo, os dados de operador, data e hora; 

Funcionalidade para o registro de religação de corte no cavalete, religação de corte no ramal e de 

religação de supressão de ligação de água de um imóvel, atualizando a situação da ligação de água 

para ativa, registrando, no mínimo, os dados de operador, data e hora; Permissão de impressão, em 

lote, das Ordens de Serviços de corte geradas conforme a necessidade do operador do sistema; 

Possibilidade de Suspensão de corte para os imóveis até uma determinada data, mediante a negociação 

com o usuário. A suspensão deverá impedir a geração de avisos e de Ordens de Serviços de corte para 

o imóvel; Funcionalidade para a geração de Avisos de Corte, com o devido código de barras para 

pagamento, para os clientes inadimplentes conforme os parâmetros informados pelo operador do 

sistema, tais como: competência, intervalo de rotas, valor mínimo da dívida em atraso, número 

mínimo de dias de atraso e número de faturas vencidas; Disponibilização do processo para a geração 

dos Avisos de Corte, para impressão em campo pelos coletores de dados, após a leitura do imóvel e a 

impressão da fatura mensal; Disponibilização do relatório de emissão de Avisos de Corte, em 
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determinado intervalo de competências; Funcionalidade para a geração de Cartas de Cobrança 

(Notificação de Dívida), para os clientes com faturas em atraso; Permissão ao operador de escolher 

quais faturas abertas, vencidas ou não, serão incluídas no parcelamento; Efetuamento do controle dos 

avisos e ordens de cobrança; Possibilidade de emissão automática de OS de religação, caso o débito 

tenha sido pago pelo cliente; Possibilidade do cancelamento automático da OS de corte, caso o cliente 

quite a dívida, seja pelo pagamento do aviso de corte, ou pelo pagamento das faturas originais, antes 

da execução do serviço; Permissão da Inscrição automática de débitos em Dívida Ativa; Os valores 

originais do débito em Dívida Ativa deverão ser acrescidos de juros, multa, correção monetária e 

honorários, conforme a legislação e necessidade da concessionária; Disponibilização de relatórios de 

controle de Dívida Ativa (pagos, parcelados e cancelados), certidões e execuções fiscais; Efetuamento 

de emissão do livro de Dívida Ativa; Efetuamento de emissão automática de notificação amigável e 

etiquetas de endereçamento do contribuinte; Disponibilização de controle de cobrança amigável; 

Emissão automática da certidão de Dívida Ativa, com a opção de consulta e de envio para a execução 

fiscal; Permissão de interface do Cadastro da Prefeitura do município com a Dívida Ativa, 

possibilitando saber, de imediato, a posição cadastral dos contribuintes e a situação do débito para 

com a municipalidade; Permissão, através de parcelamento especial, de recuperação de receitas 

(Rotina REFIS - Recuperação Fiscal); Disponibilização de controle de cobrança de terceiros, por meio 

de contrato de risco para o cálculo da remuneração, com base nos resultados das baixas realizadas (% 

sobre o arrecadado). Nas circunstâncias previstas no Artigo 108, conforme a Legislação vigente; 

Inadimplência do usuário referente ao serviço de abastecimento de água do pagamento de tarifas, após 

ter sido formalmente notificado. A suspensão dos serviços será precedida de prévio aviso ao usuário, 

não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para suspensão; Não pagamento de encargos e serviços 

vinculados ao sistema de abastecimento de água, prestados mediante a autorização do usuário; Não 

pagamento de prejuízos causados às instalações da concessionária, cuja a responsabilidade tenha sido 

imputada ao usuário, desde que vinculados à prestação de serviço público de abastecimento de água;  

Nos casos de fraudes previstos no Artigo109; A suspensão não será realizada às sextas-feiras, sábados 

e domingos, bem como em feriados e suas vésperas e, ainda, em dias que, por qualquer motivo, não 

exista serviço administrativo e técnico de atendimento. Para a informação do aviso prévio, a 

concessionária utilizará o autoatendimento, através de Resposta Telefônica Audível (URA), para 

emitir a Mensagem de Inclusão da Matrícula do titular em lista de corte, por falta de pagamento, e um 

prazo correrá a partir desse dia, para que o inadimplente ainda tenha uma última oportunidade para 

sanar a pendência monetária. O sistema possibilitará o cancelamento automático da OS de corte, caso 

o cliente quite a dívida, seja pelo pagamento do aviso de corte, ou pelo pagamento das faturas 

originais, antes da execução do serviço. O sistema também permitirá a emissão automática de OS de 

religação, caso o débito tenha sido pago. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

4.a.5 Descrição de cargos e funções apensos a gestão comercial, ao longo do contrato; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 
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Análise: Apresenta Descrição de cargos e funções apensos a gestão comercial, ao longo do contrato; 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Apresenta Descrição de cargos e funções apensos a gestão comercial, ao longo do contrato; 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Apresenta Descrição de cargos e funções apensos a gestão comercial, ao longo do contrato; 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta Descrição de cargos e funções apensos a gestão comercial, ao longo do contrato; 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta Descrição de cargos e funções apensos a gestão comercial, ao longo do contrato; 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Apresenta Descrição de cargos e funções apensos a gestão comercial, ao longo do contrato; 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

4.a.6 Organograma da equipe de gestão Comercial e alocação da mesma ao longo do contrato. 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Apresenta Organograma da equipe de gestão Comercial e alocação da mesma ao longo do 

contrato. 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Apresenta Organograma da equipe de gestão Comercial e alocação da mesma ao longo do 

contrato. 

 

 
 

 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Apresenta Organograma da equipe de gestão Comercial e a alocação da mesma ao longo do 

contrato. 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta Organograma da equipe de gestão Comercial e alocação da mesma ao longo do 

contrato. 

 

 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta Organograma da equipe de gestão Comercial e não apresenta alocação da mesma 

ao longo do contrato. 
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Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: Apresenta Organograma da equipe de gestão Comercial e alocação da mesma ao longo do 

contrato. 

 

 
 

 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

Tópico 4b. Neste item a LICITANTE deverá expor detalhadamente, com base em sua 

experiência prévia, o Sistema de Atendimento ao Usuário a ser implantado, compreendendo os 

seguintes quesitos: peso = 1,0 

Quesitos 

4.b.1 Postos e formas de atendimento; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: O atendimento ao usuário obedecerá aos seguintes artigos do Decreto nº 1.898/2019 que 

regula a prestação dos serviços: Art. 77. 0 atendimento e protocolo do prestador funcionarão de 

segundas a sexta-feira das 09:00h as 16:00h exceto feriados e pontos facultativos, e pelo telefone 24 

horas por dia, sete dias por semana, inclusive para reclamação e queixas dos serviços prestados, salvo 

se outro horário ficar estabelecido entre o prestador e a entidade reguladora. § 1 ° As pessoas 

portadoras de necessidades especiais, idosos, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por criança 

de colo, serão atendidas prioritariamente. § 2° Todas as solicitações apresentadas serão registradas e 

numeradas, devendo o protocolo ser informado ao usuário para acompanhamento da solicitação. Art. 

78. As reclamações e queixas serão autuadas e analisadas pelos departamentos competentes e 

respondidas aos usuários no prazo máximo de 10 (dez) dias uteis Após a Concessão dos serviços, os 

processos de comunicação a serem utilizados serão, entre outros: Atendimento Telefônico – Call 
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Center; Atendimento Presencial – Loja a ser implantada no Município. Informativos periódicos 

veiculados nos jornais da cidade com as ações, cumprimento de metas contratuais e indicadores; 

Palestras periódicas nas lideranças comunitárias e entidades sociais. Pesquisa de satisfação dos 

clientes: para identificar as avaliações positivas e negativas dos clientes, quanto à demanda por 

produtos/serviços, além de identificar o grau de satisfação quanto aos serviços oferecidos; Pesquisa 

exploratória: tipo de pesquisa onde não se tem uma amostra representativa, mas que permite fazer um 

acompanhamento dos problemas, fornecer os elementos para implantação de ações corretivas; 

Levantamento das necessidades, por segmento de mercado e grupo de clientes: implementar sistema 

de sugestões, nos postos de atendimento; Gestão das ligações novas/atendimento pós-venda: permite 

a identificação da satisfação dos clientes, quanto à prestação dos novos serviços executados; Pesquisa 

de satisfação da opinião pública: identificação da satisfação, em relação aos serviços prestados, pelos 

formadores de opinião, órgãos representativos da sociedade; Pesquisa de satisfação de atendimento 

às reclamações: identificar a satisfação dos clientes, quanto à execução dos serviços reclamados. No 

relacionamento com os clientes, a Concessionária utilizará os seguintes tipos de atendimento: Por 

telefone; Personalizado; Web on-line; Mensagens para celulares dos clientes; Ouvidoria; Integração 

entre Associação de Moradores. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: O atendimento ao público funcionará baseado em seis estruturas principais: Estrutura de 

atendimento no escritório da concessionária para atendimento pessoal e personalizado; Agência 

Virtual que através da Internet, onde o cliente poderá solicitar diversos tipos de serviços, tais como: 

segunda via de conta, consultar débitos, além de informar sobre vazamento de água, etc. Sistema de 

atendimento telefônico tipo “call center” para todos os tipos de contatos telefônicos que o usuário 

pretenda, incluindo neste caso, soluções para atendimento de deficientes visuais; Estrutura de 

atendimento personalizado para atendimento domiciliar na Sede e para atendimento regular do Bairro 

de Barrânia; Softwares de controle e gerenciamento do atendimento que serão processados na rede de 

computadores que servirá a área administrativa e comercial da concessionária; Aplicativo de celular 

específico para solicitação de determinadas informações e pedido de serviços, incluindo comunicados 

de vazamentos diversos, 2ª via de contas, consulta débitos, simulação de parcelamentos, etc; O 

atendimento no escritório da CONCESSIONÁRIA será realizado em prédio situado em local de fácil 

acesso. Caso o local do centro da concessionária venha a atender essa condição, o atendimento será 

realizado no próprio prédio do centro, caso contrário, a concessionária providenciará um prédio 

específico para essa função. Em qualquer hipótese a localização do prédio atenderá, entre outros, aos 

seguintes requisitos: estar próximo à confluência dos transportes coletivos da cidade; estar próximo 

da rede bancária ou de pelo menos um agente de recebimento de contas; localizar-se em rua com 

possibilidade de estacionamento de veículos ou ter estacionamento próprio adequado, inclusive, para 

clientes portadores de deficiência física; possuir fácil identificação; estar permanentemente em boas 

condições de conservação e limpeza; ter o endereço divulgado e registrado no maior número de 
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veículos de comunicação possível e no site da concessionária na Internet. Internamente, a sala 

destinada ao atendimento, além de ser bem identificada, terá fácil acesso sendo, preferencialmente, 

voltada diretamente para a rua. Será separada em dois ambientes. O primeiro funcionará como sala 

de espera e terá cores suaves, bom isolamento acústico e será bem iluminado e arejado, contando 

com: cadeiras confortáveis, banheiro feminino e masculino preparados para pessoas com necessidades 

especiais, bebedouro, aparelho de televisão e DVD, música ambiente e ar condicionado. A sala de 

espera terá a presença de um vigia que, além das funções de segurança do local, estará treinado para 

dar as informações preliminares, resolver as questões mais simples e distribuir orientar o público na 

obtenção de senhas eletrônica. O segundo ambiente, isolado do primeiro, será constituído por salas 

de atendimento, também isoladas entre si, uma para cada atendente. Cada sala terá as mesmas 

características físicas da sala de espera e um tamanho adequado para a presença de até quatro pessoas. 

O mobiliário será constituído pela poltrona do atendente, uma mesa baixa, três poltronas para os 

usuários, um terminal de computador, uma impressora e demais utensílios de escritório necessários 

ao trabalho dos atendentes. Toda a estrutura física de atendimento será projetada de forma a 

proporcionar conforto ao usuário e ao pessoal da concessionária que atuam nessa área. Haverá, ainda, 

preocupação permanente para que os prédios, instalações e mobiliário sejam de bom gosto, porém 

bastante simples, de forma a não permitir que um luxo desnecessário crie uma barreira entre a 

concessionária e usuário comum. O atendimento ao público funcionará, no mínimo, seis horas por 

dia, podendo ser estendido no caso de evento que provoque grande afluxo de clientes ao atendimento. 

Apesar de ser absolutamente imprescindível manter-se a estrutura de atendimento descrita, a 

concessionária, conforme já explanado, trabalhará permanentemente para que o usuário não precise 

vir a seu posto de atendimento para satisfazer suas necessidades. Para isso, contará com três 

importantes instrumentos: o próprio sistema de comercialização, cujas características principais foram 

expostas nos itens anteriores, o sistema de comunicação telefônica e a Agência Virtual na Internet. O 

sistema de atendimento através de telefone (exemplo: 0800) funcionará 24 horas por dia, todos os 

dias do ano e contará com um número adequado de linhas telefônicas para o movimento de 

solicitações, de modo que o tempo de espera para ser atendido não seja maior que 30 segundos. Essas 

ligações serão inteiramente gratuitas para os usuários. O acatamento das ligações telefônicas será feito 

por atendentes comerciais devidamente treinados nesse tipo de atendimento, inclusive atendimento a 

clientes especiais (deficiência de fala e de audição), das 08:00 horas às 18:00 horas. No turno noturno 

o atendimento será feito a partir do Centro de Controle Operacional da ETA e será restrito às situações 

de emergência, não havendo atendimento comercial. Procurar-se-á dar prioridade aos atendimentos 

telefônicos e pela Internet para estimular os usuários a utilizarem essas formas de acesso. O fluxo de 

ligações, o tempo de espera e o tempo de atendimento, serão continuamente monitorados por um 

sistema eletrônico de gestão e controle por computador de forma a acompanhar a eficiência e eficácia 

do atendimento. A agência de atendimento ao cliente deverá contar com um sistema de senha 

eletrônica de modo a se ter total controle do fluxo de pessoas na agência, saber a quantidade de visitas 

diária e a razão da sua vinda ao balcão, o tempo de espera para ser atendimento, bem como, a 

produtividade do atendente. Esse sistema deverá permitir que o encarregado pela área comercial 

acesse os terminais dos atendentes permitindo, quando necessário, interferir e colaborar com o 
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atendente na condução de assuntos de difícil solução. Os procedimentos comerciais e administrativos 

serão desenhados de forma a permitir que todas as necessidades dos usuários possam ser resolvidas 

rapidamente por telefone ou pela Internet. Quando for indispensável a apresentação de qualquer tipo 

de documento será dada preferência pela utilização de meios eletrônicos (e-mail, por exemplo), de 

fac-símile ou dos serviços dos Correios e Telégrafos. Caso o contato pessoal com o cliente se mostre 

indispensável, haverá a possibilidade do atendimento domiciliar. Essa modalidade será utilizada 

principalmente para resolver problemas de ordem comercial, notadamente, questões relacionadas a 

alta de consumo, a dados cadastrais, fonte própria de abastecimento e grandes consumidores. O 

sistema de emissão de contas no ato da leitura e na presença do usuário, deverá desempenhar essa 

tarefa. E quando a possibilidade de solução do agente se mostrar insuficiente outra estrutura de apoio 

será acionada para resolver a questão. Finalmente, para que essa filosofia de atendimento tenha 

sucesso, em qualquer tipo de situação as decisões serão rápidas e sustentadas por informações precisas 

e confiáveis. Para que isso seja possível os sistemas de cadastro comercial, de comercialização, de 

atendimento ao público e de planejamento e execução de serviços serão totalmente informatizados e 

disponíveis na rede de computadores para utilização de todos os profissionais da concessionária 

envolvidos com qualquer tipo de atendimento. Os principais procedimentos complementares para as 

formas de atendimento que serão disponibilizadas aos usuários estão contidos em forma de anexo e 

integram o Sistema de Gestão da Qualidade 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Postos e formas de atendimento:  será desenvolvido o atendimento ao público através 

procedimentos, protocolos e normativas a serem adotadas, inclusive implantando-se canais de 

comunicação conforme descrito nos itens abaixo. A estrutura de funcionamento do Gerenciamento 

de Serviços visa estabelecer uma integração “on-line” do centro operacional com os serviços de 

Atendimento a Usuários (telefônico 0800, personalizado /balcão e terminais remotos), possibilitando 

o registro de ocorrências como: Falta de Água, Conta (Fatura) não entregue, e outras, visando a gestão 

eficiente dos recursos humanos e materiais disponíveis. O processo de informatização contempla 

todas as etapas da solicitação do serviço, quais sejam: a abertura de Registro de Atendimento (RA) 

ao usuário solicitante (interno ou externo), feito através de qualquer meio de acesso permitido 

(terminais de rede interna, terminais remotos externos, balcão/guichês de atendimento personalizado, 

Internet ou telefônico); a programação; emissão, baixa das ordens de serviços executados; e a geração 

de relatórios operacionais e gerenciais. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta o módulo de atendimento aos serviços: 



 

400 
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Apresenta ainda os indicadores de qualidade para o atendimento. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 
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Análise: Apresenta a forma de atendimento: 

 

 

 

Apenas a agência comercial, sem call center, atendimento via web ou celular. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: O módulo de atendimento ao público realizará o registro, acompanhamento e controle das 

solicitações e reclamações, tanto dos públicos externo quanto interno. A tramitação eletrônica 

funcionará de modo similar aos encaminhamentos manuais e permitirá acompanhar o andamento de 

cada solicitação, até a sua conclusão. O sistema também fará a programação e o acompanhamento da 

execução dos serviços, bem como o registro dos materiais utilizados. Terá as seguintes atribuições: 

Controle de tramitações e acompanhamento das solicitações; Geração e programação de execução de 

Ordens de Serviços; Informações de manutenção e abastecimento; Programação, emissão e baixa de 
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Ordens de Serviços; Geração de relatórios gerenciais e operacionais; Controle de vistorias externas. 

A estrutura de funcionamento do Gerenciamento de Serviços, disponibilizados pelo SCI - Sistema 

Comercial Integrado, visa estabelecer uma integração “on-line” do centro operacional com os serviços 

de Atendimento aos Usuários (telefônico 0800, personalizado/balcão e terminais remotos), 

possibilitando o registro de ocorrências, como: Falta de Água, Conta (Fatura) não entregue, entre 

outras, visando à gestão eficiente dos recursos humanos e materiais disponíveis. Será também, 

implantada, uma agência de atendimento físico na cidade de Potim. O processo de informatização 

contemplará todas as etapas da solicitação do serviço, quais sejam: abertura de Registro de 

Atendimento (RA) ao usuário solicitante (interno ou externo), feito através de qualquer meio de 

acesso permitido (terminais de rede interna, terminais remotos externos, balcão/guichês de 

atendimento personalizado, Internet ou telefone); programação, emissão e baixa das Ordens de 

Serviços executados; além da geração de relatórios operacionais e gerenciais. A principal forma de 

comunicação com o cliente será pelo autoatendimento, através de Resposta Telefônica Audível 

(URA). Este módulo terá como finalidade o serviço de atendimento virtual, através de resposta 

telefônica audível (Atendente Virtual - 0800) e objetivará ser um canal eficiente de comunicação com 

os clientes, proporcionando agilidade no contato, atendimento 24 horas x 7 dias por semana e trará o 

real desafogo ao atendimento telefônico personalizado e aos atendentes de Balcão nas Lojas de 

atendimento presencial da concessionária. Será um instrumento eficiente e de contato constante e 

ininterrupto com os clientes, executando os serviços de cobrança de débitos, campanhas de alerta 

sobre as interrupções no Abastecimento de água, pesquisa sobre o nível de qualidade dos serviços 

prestados e apelo para a economia no consumo de água, em situações críticas de abastecimento, entre 

outros. 

 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

4.b.2 Atendimento a solicitações de serviços; 
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 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: A Concessionária providenciará canais para atendimento a questões operacionais. Estas 

questões podem referir-se a serviços complementares, serviços emergenciais ou reclamações técnicas 

ou comerciais. Para solicitar serviços emergenciais, os clientes se comunicarão com a Concessionária, 

e poderão solicitar/notificar os serviços de: Conserto de vazamento na rede e ligação de água; 

Desobstrução da rede e ligação de esgoto; Verificação de falta de água; Dar conhecimento de fraudes, 

tais como: Ligação clandestina de água; Ligação clandestina de esgoto; Religação clandestina de 

água; Desperdício de água; Esgotamento de águas pluviais na rede de esgotos. Esse atendimento 

funcionará ininterruptamente todos os dias, inclusive aos domingos e feriados, durante 24 horas. Para 

o atendimento de reclamações, a Concessionária colocará, à disposição dos clientes, uma linha 

telefônica 0800, através da qual poderão ser efetuadas reclamações relativas a: Valor da conta; 

Serviços não executados no prazo determinado; Cobrança indevida de débitos; Corte indevido do 

fornecimento de água; Qualidade da água; não entrega da conta mensal; Falta de manutenção do 

hidrômetro. Para cada solicitação e reclamação, será fornecido ao cliente um número de ordem, a ser 

cadastrado no sistema comercial, para que seja anotado e informado quando o mesmo consultar a 

Concessionária para se inteirar do andamento ou resultado final da sua solicitação ou reclamação. 

Também será dado ao cliente um prazo limite para a execução do serviço solicitado ou para a resposta 

da reclamação, com a orientação para que o mesmo mantenha contato com a Concessionária, caso o 

serviço não tenha sido executado no prazo determinado. Os prazos para a execução dos serviços e 

solução das reclamações serão definidos pela Concessionária, conforme as metas do contrato e o 

regulamento de serviços, e não serão admitidos atrasos sem justificativas plausíveis para cada caso. 

A tarifa do serviço solicitado será informada antecipadamente ao cliente, e só será registrada a 

solicitação após a sua aprovação; a cobrança será feita na conta mensal ou quitada antecipadamente, 

a depender do serviço. Todo e qualquer impedimento para o atendimento da solicitação do cliente 

será transmitido ao mesmo, formalmente, através de correspondência via telefone, fax, correios ou e-

mail. Será mantido um controle diário sobre os prazos para a execução dos serviços, através da 

gerência de atendimento ao cliente, que enviará, diariamente, via sistema, para todas as unidades de 

execução, a relação dos serviços pendentes e cujos prazos estejam expirando no dia, para que sejam 

executados imediatamente. A performance do serviço será avaliada mensalmente pelas gerências 

envolvidas sob a coordenação da gerência de comercialização, com o propósito de melhorar, a cada 

dia, o atendimento ao cliente e satisfazê-lo plenamente. A Concessionária fará uma pesquisa, junto 

aos clientes que utilizarem o Sistema, para avaliar o grau de satisfação quanto a prestação do serviço. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Pedido de Nova Ligação de Água: o Documentos necessários: Documento do imóvel 

(escritura), contrato de aluguel, contrato de compra e venda, RG, CPF ou CNPJ. Autorização do 

usuário com firma reconhecida em cartório para o caso de nomeação de preposto. Recomendável - 

Fatura de água do vizinho mais próximo; no caso de usuários que não possuem documento do imóvel 
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– Autorização do cliente/prefeitura e declaração assinada pelo usuário informando que não existe 

documentação do terreno. E ainda no caso de o usuário não possuir nenhum documento do terreno, a 

ligação nova só será possível, mediante autorização do cliente. São necessários os seguintes 

documentos: Cópia de Documentos pessoais (RG, CPF ou CNPJ) e Comprovante de posse do Imóvel 

(Escritura, Contrato de Compra e Venda, Carnê de IPTU ou Certidão emitida pela Prefeitura). 

Procedimento para ligação nova: No atendimento, a solicitação para ligação nova é preenchida 

diretamente no sistema. Os documentos exigidos são analisados e procede-se a verificação cadastral. 

O setor gera em seguida uma OS de Viabilidade Técnica. Após a baixa da mesma e gerado 

automaticamente pelo sistema uma OS para Ligação Nova e cadastramento da ligação. Ficando nesta 

ordem: o Verificação de viabilidade técnica; o Execução de ligação nova; o Cadastramento da Ligação 

Nova. No atendimento, o formulário de solicitação para ligação nova é preenchido, os documentos 

exigidos são analisados e encaminhados ao setor de cadastro, que procede ao cadastramento da nova 

unidade. O setor gera em seguida uma O.S de Verificação Cadastral de Nova Unidade. Após execução 

da Verificação Cadastral o Setor de Programação gera uma O.S de Viabilidade Técnica para Ligação 

Nova. Encerradas esta ordem, abre-se uma O.S de Execução de Ligação Nova ou uma OS de 

Viabilidade para Ampliação de Rede, se houver necessidade. Em ambos os casos o atendente deve 

informar ao interessado, a necessidade prévia de uma verificação de viabilidade técnica para execução 

da ligação, o valor do serviço e condições de pagamento com base na Tabela de Preços e Prazos do 

cliente. Inclusão na Tarifa Social: o Documentos Necessários: RG, CPF, Fatura do Imóvel, 

Declaração do Cliente/Órgão Público Responsável; o É necessário parecer favorável emitido pela 

Assistência Social. Procedimento: O usuário terá que se dirigir até o órgão público responsável e 

solicitar uma declaração para a inclusão na Tarifa Social. A atendente gera uma O.S de Verificação 

para Tarifa Social, o setor de Cadastro encaminha o Fiscal até o imóvel para verificar se a unidade 

atende aos requisitos do procedimento do FUNDASA. Nos casos em que o fiscal não conseguir apurar 

todos os fatos, o usuário terá que se dirigir até o órgão público responsável (Secretaria de Assistência 

Social) e solicitar uma declaração para a inclusão na Tarifa Social. Religação no Cavalete e Ramal: o 

Documentos necessários para o caso de água cortada no cavalete ou ramal: Comprovante de quitação 

de débitos pendentes. Declaração de ciência da cobrança da religação. A religação da água pode ser 

feita automaticamente desde que autorizado pelo cliente. Procedimento: Se o usuário apresentar as 

faturas quitadas, pelas quais houve o corte, informar o valor do serviço de religação com base na 

Tabela de Preços e Prazos do cliente e gerar a OS de religação, bem como, informar o protocolo de 

atendimento. Caso o mesmo não apresente as faturas, o atendente utiliza os recursos de busca no 

software comercial para localizar os débitos e informa ao usuário o valor total dos débitos e do serviço 

de religação (cavalete ou ramal) e as condições de pagamento com base na Tabela de Preços e Prazos 

do cliente. No caso de concordância por parte do usuário na quitação dos débitos, o atendente 

providencia a emissão do documento de cobrança referente ao valor do débito, que deverá ser pago 

previamente para liberar a religação. O atendente deve orientar o interessado a retornar ao 

atendimento personalizado com o comprovante de pagamento para agilizar o serviço de religação; 

caso contrário será necessário aguardar comunicação da baixa bancária, que pode demorar até dois 

dias úteis da data da quitação. Quando do retorno do cliente deverá gerar uma OS de Religação e 
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transmiti-la ao setor de corte/religação. Normalmente, no atendimento deste serviço é solicitado pelo 

usuário parcelamento de débito. Religação de Ligação Suprimida: o Documentos Necessários: 

Documento do imóvel (escritura, contrato de aluguel, contrato de compra e venda); RG e CPF ou 

CNPJ; Recomendável - Fatura de água do local ou do vizinho mais próximo; Declaração de ciência 

da cobrança. Procedimento: O atendente deve informar ao usuário, o valor do serviço e condições de 

pagamento para a execução deste serviço com base na Tabela de Preços e Prazos do cliente. Nos casos 

de águas canceladas do período do SAEP e aquelas que foram executadas pela Equipe Operacional, 

a atendente gera uma O.S de Verificação Cadastral e uma O.S de Viabilidade Técnica para Religação 

Suprimida. Executada essas Ordens de serviço, O Setor de Programação abre uma O.S de Religação 

Suprimida. Deslocamento de Cavalete ou Deslocamento de Ramal Procedimento: O atendente deve 

informar ao usuário, o valor do serviço e condições de pagamento para a execução deste serviço com 

base na Tabela de Preços e Prazos do cliente. A atendente gera uma O.S de Viabilidade Técnica para 

Deslocamento de Ramal e uma O.S de Verificação Cadastral. Executada essas Ordens de serviço, O 

Setor de Programação abre uma OS de Deslocamento de Ramal ou uma O.S de Viabilidade para 

Ampliação de Rede se houver necessidade. Conta final (Supressão da Ligação): o Documentos 

necessários: Cópia do CPF e RG ou CNPJ; fatura do local e leitura atualizada do hidrômetro. 

Procedimento: O atendente verifica se a leitura fornecida pelo usuário está dentro de uma média 

normal de consumo, se estiver emite a conta final. Caso contrário emite uma OS para que o fiscal ou 

um funcionário designado pelo setor de faturamento designar, vá até o imóvel do usuário e colete a 

leitura atual para emissão da conta final. Após o retorno, o documento de cobrança será gerado a partir 

da leitura extraída, e será entregue ao usuário que quitará todos os débitos do imóvel. Com a 

comprovação de quitação, é gerada OS de Supressão de Ligação, para o setor operacional executar a 

solicitação. Caso existam outros débitos em aberto, para a realização da supressão da ligação todos 

estes débitos devem ser quitados, inclusive eventuais parcelamentos. Ampliação de rede: É utilizado 

este serviço, quando na viabilidade para ligação nova, consta que no lote não há rede disponível para 

execução da mesma. Procedimento: No caso de inviabilidade técnica de execução de ligação, o setor 

de cadastro entra em contato com o usuário informando-o da inviabilidade imediata de atendimento 

e que será elaborado estudo para extensão de rede, se houver interesse por parte do mesmo. Se o 

interessado não possuir telefone, o assistente administrativo de campo de posse da OS, pode ir até o 

endereço anotado e informar o fato ao solicitante, ou aguarda o retorno do cliente. Se o usuário 

solicitar o projeto de ampliação, o setor de cadastro deve gerar OS de Viabilidade de ampliação de 

rede. A esta, deve ser anexada à OS de viabilidade técnica com a informação de inexistência de rede 

e encaminhada para a área de engenharia para elaboração do estudo necessário. Após o estudo, o 

interessado deverá ser informado dos valores, prazos e forma de pagamento pelo setor de cadastro, 

nos casos em que usuário paga por esta ampliação. Nos casos em que depende de recursos públicos 

os processos aguardam a disponibilidade destes recursos. Ligação Provisória (Venda de Água): o 

Documentos necessários: Cartão do CNPJ, IE, CPF e RG do proprietário. Procedimento: Serviço 

utilizado principalmente por parques, circos e teatros. O atendente deve solicitar os documentos 

necessários e abrir OS de Execução de Ligação Nova. Essa solicitação é encaminhada ao profissional 

designado pelo cliente, para que se faça uma projeção de faturamento, a fim de que essa fatura seja 



 

407 

paga antecipadamente. Substituição de Hidrômetro: o Documentos necessários: Fatura do imóvel e 

RG (opcional) e em caso de furto, Boletim de Ocorrência. Procedimento: Se o usuário solicitar a 

substituição do hidrômetro, proceder com a abertura de OS, informando o usuário que se trata de um 

serviço cobrado, com base na Tabela de Preços e Prazos do cliente. No caso de o usuário ter o 

hidrômetro furtado com a apresentação do boletim de ocorrência, o mesmo fica isento da cobrança 

do serviço. Para todos os casos em que é necessário um prazo para execução e houver cobrança do 

serviço, o atendente deve informar ao usuário. Serviços que não exigem documentação; Verificação 

de hidrômetro; Alteração da qualidade da água; Vazamento de água na rua; Reparo no cavalete ou 

registro de cavalete; Falta de água /pouca pressão local (exceção – iniciar o atendimento perguntando 

ao usuário se o registro de cavalete não está fechado ou se o imóvel não tem débitos, pois a água pode 

ter sido cortada); Repavimentação de logradouro e passeio;  Repor material; Retirar entulho; Conserto 

de cavalete antes do hidrômetro; Levantamento/Rebaixamento de cavalete; Reinstalação de 

hidrômetro invertido; Verificação de irregularidade; Instalação de lacres do cavalete. Procedimento: 

O atendente abre OS para o serviço solicitado e informa ao usuário seu protocolo e o prazo estimado 

para execução. Atendimento telefônico: Os serviços que não exigirem documentação ou presença, 

podem ser atendidos de ambas maneiras. Quando o atendimento telefônico for acionado e a solicitação 

exigir a presença do responsável, deverão ser adiantadas as informações referentes aos documentos 

necessários, eventuais outras providências e o horário e local de funcionamento do atendimento 

personalizado. O horário comercial do atendimento ao público, personalizado ou telefônico, é de 2ª a 

6ª feira, conforme solicitação do cliente de forma ininterrupta e com o apoio do software comercial. 

Fora deste horário e nos feriados, o atendimento ao público é executado pelos operadores que 

trabalham no CCO, ou em sites onde não existe este departamento. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: A estrutura de funcionamento deste módulo estabelece uma integração “on-line” do centro 

operacional com os serviços de Atendimento a Usuários (telefônico, personalizado/balcão e terminais 

remotos), possibilitando a gestão eficiente dos recursos humanos e materiais disponíveis. O processo 

de informatização contempla todas as etapas da solicitação do serviço, quais sejam: a abertura do 

atendimento ao usuário solicitante (interno ou externo), feito através de qualquer meio de acesso 

permitido (terminais de rede interna, terminais remotos externos, balcão/guichês de atendimento 

personalizado, Internet ou telefônico); a programação; emissão, baixa das ordens de serviços 

executados; e a geração de relatórios operacionais e gerenciais. O sistema informatizado 

disponibilizará, as opções de trabalho que possibilitem: Abrir registros de atendimento e gerar ordens 

de serviço para as diversas áreas internas e externas; Possibilitar a abertura de registros de atendimento 

via microcoletor portátil; Direcionar as ordens de serviços para as unidades internas de atendimento 

(operacional, comercial, de projetos, etc); Gerar ordens de serviços complementares (tipo: 

recomposição de pavimento, retirada de entulho, etc) vinculadas às ordens de serviços principais; 

Realizar pesquisa de identificação do usuário através do código do logradouro, do número da 
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matrícula, do nome da rua ou do usuário, CPF/CNPJ; Realizar pesquisa cadastral dos usuários; 

Consultar status da ordem de serviço: pendente, em aberto ou executada; Consultar a situação de 

débito dos usuários que estão solicitando serviços;  Atualizar os dados do cadastro de usuários, sempre 

que for detectada, em campo durante a execução dos serviços solicitados, alterações de dados 

relacionados à ligação ou ao imóvel; Cancelar ordens de serviço, por diversos motivos; Programar 

automaticamente os serviços, segundo prazos e prioridades estabelecidas; Emitir as planilhas ou 

relatórios dos serviços pendentes, programados, em aberto e executados; Imprimir as ordens de 

serviços programadas para execução; Apropriar os recursos utilizados na execução dos serviços – 

horas/equipe, horas/equipamentos, matérias consumidos, etc.; Baixar as ordens de serviços 

executadas por qualquer equipe ou área; Calcular os custos diretos de cada serviço executado; 

Controlar os materiais aplicados por equipe; Gerar os arquivos de intercomunicação de dados com o 

sistema contábil; Permitir que todos os dados relativos ao controle e gestão dos serviços possam ser 

visualizados na tela das Estações de Trabalho, sendo possível a emissão dos relatórios gerenciais 

relacionados ao sistema. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta o atendimento a solicitações operacionais. 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta as informações: 
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Abaixo segue o proponente apresentando os serviços de natureza comercial e não operacional que 

será objeto do próximo quesito. 

 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: A estrutura de funcionamento deste módulo estabelecerá uma integração “on-line” do centro 

operacional com os serviços de Atendimento aos Usuários (telefônico, personalizado/balcão e 

terminais remotos), possibilitando a gestão eficiente dos recursos humanos e materiais disponíveis. O 

processo de informatização contemplará todas as etapas da solicitação do serviço, quais sejam: 

abertura do atendimento ao usuário solicitante (interno ou externo), feito através de qualquer meio de 

acesso permitido (terminais de rede interna, terminais remotos externos, balcão/guichês de 

atendimento personalizado, Internet ou telefone); programação, emissão e baixa das Ordens de 

Serviços executados; além da geração de relatórios operacionais e gerenciais. O sistema 

informatizado disponibilizará as opções de trabalho, que possibilitarão: Abrir registros de 
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atendimento e gerar Ordens de Serviços para as diversas áreas internas e externas; Possibilitar a 

abertura de registros de atendimento via microcoletor portátil; Direcionar as Ordens de Serviços para 

as unidades internas de atendimento (operacional, comercial, de projetos, entre outras); Gerar Ordens 

de Serviços complementares (recomposição de pavimento, retirada de entulho, entre outros) 

vinculadas às Ordens de Serviços principais; Realizar a pesquisa de identificação do usuário, através 

do código do logradouro, número da matrícula, nome da rua ou do usuário e CPF/CNPJ; Realizar a 

pesquisa cadastral dos usuários; Consultar o status da Ordem de Serviço: pendente, em aberto ou 

executada; Consultar a situação de débito dos usuários que estão solicitando os serviços; Atualizar os 

dados do cadastro de usuários, sempre que for detectada em campo, durante a execução dos serviços 

solicitados, alterações de dados relacionados à ligação ou ao imóvel;  Cancelar as Ordens de Serviços, 

por diversos motivos; Programar automaticamente os serviços, segundo os prazos e prioridades 

estabelecidos; Emitir as planilhas ou relatórios dos serviços pendentes, programados, em aberto e 

executados; Imprimir as Ordens de Serviços programadas para execução; Apropriar os recursos 

utilizados na execução dos serviços - horas/equipe, horas/equipamentos materiais consumidos, entre 

outros; Baixar as Ordens de Serviços executadas por qualquer equipe ou área; Calcular os custos 

diretos de cada serviço executado; Controlar os materiais aplicados por equipe; Gerar os arquivos de 

intercomunicação de dados com o sistema contábil; Permitir que todos os dados relativos ao controle 

e à gestão dos serviços possam ser visualizados na tela das Estações de Trabalho, sendo possível a 

emissão dos relatórios gerenciais relacionados ao sistema. A estrutura de funcionamento do 

Gerenciamento de Serviços, disponibilizados pelo SCI - Sistema de Comercio Integrado, visa 

estabelecer uma integração “on-line” do centro operacional com os serviços de Atendimento aos 

Usuários (telefônico 0800, personalizado/balcão e terminais remotos), possibilitando o registro de 

ocorrências, como: Falta de Água, Conta (Fatura) não entregue, entre outras, visando à gestão 

eficiente dos recursos humanos e materiais disponíveis. O processo de informatização contemplará 

todas as etapas da solicitação do serviço, quais sejam: abertura de Registro de Atendimento (RA) ao 

usuário solicitante (interno ou externo), feito através de qualquer meio de acesso permitido (terminais 

de rede interna, terminais remotos externos, balcão/guichês de atendimento personalizado, Internet 

ou telefone); programação, emissão e baixa das Ordens de Serviços executados; além da geração de 

relatórios operacionais e gerenciais. Nas ações ou Ordens de Serviços que tenham prazos para a 

execução, estes protocolos ou registros de atendimento poderão ser monitorados em locais 

específicos, a fim de acompanhar a sua realização e o posterior retorno ao cliente; O sistema 

disponibilizará relatórios de Atendimento por Operador (atendente), por Tipos ou Ações de 

Atendimentos Realizados, Prazos de Ações ou Ordens de Serviços integrantes dos atendimentos, entre 

outros; Possibilitará a geração de Ordem de Serviço com a simulação de custo; Disponibilizará a 

funcionalidade para a realização da programação de execução das Ordens de Serviços, informando as 

equipes ou os funcionários responsáveis pela realização dos serviços, Controle de execução de Ordens 

de Serviços, Encerramento/baixa de Ordem de 590 Serviço, Impressão de Ordem de Serviço e 

consultará o Histórico de Ordem de Serviço, através de tabela específica associada à função;  Emitirá 

os Relatórios de Ordem de Serviço a vencer, com os seguintes parâmetros de filtro: data prevista para 

a execução, unidade de origem, unidade final e tipo de serviço; Possibilitará a realização de estatística 
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de serviço; Permitirá o cadastro e a listagem de visitas para o atendimento de determinada OS; No 

encerramento da OS permitirá o desmembramento e a classificação dos serviços executados; 

Permitirá a conclusão da OS de religação, somente se a situação estiver configurada como cortada, 

inativa ou suprimida; Ao gerar a OS, disponibilizará campos para o preenchimento de informações 

coletadas em campo, tais como: situação física da ligação, anormalidade da leitura, leitura para 

revisão, situação do imóvel, forma de abastecimento, situação do abastecimento e número de 

moradores; Possibilitará a emissão de relatório sobre a reincidência do cliente pelo mesmo tipo de 

OS, com informações da quantidade de reiterações e reativações por cliente e por período; 

Disponibilizará o parcelamento de serviços, permitindo uma parcela à vista; Efetuará o controle para 

que o serviço fique suspenso até o pagamento da parcela à vista vinculada; Permitirá a abertura 

automática de serviço com dependência ao serviço original; Gerenciará e compartilhará as 

informações de Abertura e Encerramento da Ordem de Serviço, com a rotina de comunicação via 

web, para a informação das equipes de campo (Ordem de Serviço On-line); Informará no momento 

da abertura de uma Ordem de Serviço, o desdobramento de serviços vinculados; Cadastrará e manterá 

os valores dos serviços executados que possam ser faturados, com data de vigência. O faturamento 

dos serviços executados poderá ocorrer na próxima fatura mensal gerada pelo sistema; Possibilitará, 

no encerramento da Ordem de Serviço, informar mais de um serviço executado; Disponibilizará a 

tabela de cadastro de serviços, prazos para a execução de serviços, cadastro de Ordens de Serviços e 

serviços solicitados; Possibilitará a inclusão de observações em Ordens de Serviços, quer seja na 

abertura, cancelamento ou finalização; Disponibilizará os cadastros de materiais, de unidades de 

medida, de colaboradores, de equipes, de veículos, de Ordens de Serviços vinculadas ou desdobradas 

e de tarifas de serviços; Possibilitará o cancelamento de Ordens de Serviços pendentes; 

Disponibilizará as consultas da situação cadastral, de débitos a vencer ou vencidos, sintética e/ou 

detalhadamente, de contas pagas, sintética e/ou detalhadamente, e dos últimos consumos; Armazenará 

todos os pareceres, sanções e observações do imóvel/cliente. Estes dados deverão ser coletados, a 

partir das observações registradas pela OS, possibilitando a visualização dos mesmos, na consulta do 

imóvel; Possibilitará a emissão de segunda via, a partir da lista de débitos, permitindo a marcação de 

uma ou mais referências numa única fatura, além de registrar todas as informações sobre a emissão 

de segunda via; Possibilitará as opções de vencimento para qualquer dia do mês, sendo que quando a 

data escolhida pelo cliente for menor que a do vencimento do grupo ao qual pertence a ligação, o 

vencimento deverá ocorrer no mês seguinte à referência do faturamento; O sistema emitirá um alerta 

quando ocorrerem duas contas dentro do mesmo mês, no cadastramento da opção de vencimento; 

Fará a simulação, inclusão, cancelamento e substituição de faturas; Possibilitará o cadastramento de 

indicadores de qualidade de água, por mês/ano de referência, conforme a Portaria PRC no 5 ou 

posteriores modificações do Ministério da Saúde, bem como manterá o serviço atualizado, de acordo 

com as alterações da legislação. Apresenta ainda as funcionalidades para atendimento virtual em 

WEB, relações gerenciais e aplicativos bancários e de cartão de crédito. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

4.b.3 Atendimento a assuntos de natureza comercial; 
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 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: Para o atendimento comercial, a Concessionária colocará, à disposição dos seus clientes, 

uma linha telefônica 0800 e/ou 195, através da qual poderão ser solicitados os serviços de: Ligação 

de água e esgoto; Mudança de nome; Religação de água; Substituição do registro; Transferência de 

ligação de água; Ampliação da ligação de água; Emissão da 2ª via da conta; Outros. 4.b.3.1) 

Informações Comerciais A Concessionária utilizará também um sistema automatizado de 

atendimento (telemarketing) ao cliente, via linha telefônica comercial, através do qual serão 

informados: Serviços que a Concessionária oferece; Procedimentos comerciais da Concessionária; 

Valores das tarifas dos serviços a serem prestados; Dados ou documentação exigidos para a prestação 

dos serviços; Prazos para a execução de serviços; Conta(s) em atraso(s) e seu(s) respectivo(s) 

valor(es); Valor e data de vencimento da conta do mês; Data prevista para o recebimento e vencimento 

da próxima conta; Solicitação da 2ª via da conta; Situação da ligação de água; Situação da ligação de 

esgoto. Para as informações referentes às ligações de água e esgoto, o cliente deverá digitar o número 

da sua matrícula. Atendimento Pessoal: A Concessionária operará e manterá estruturas de 

atendimento ao cliente oferecendo comodidade, conforto e agilidade, para manter sempre elevados os 

padrões de serviços a serem prestados ao consumidor. Será implantado, também, um sistema de 

monitoramento do fluxo de clientes na unidade de atendimento que permitirá: Monitorar a quantidade 

diária de atendimentos; verificar o tempo médio de atendimento nas mesas; verificar o tempo de 

espera; avaliar os horários em que o fluxo é maior (chegada por minuto). Todas as informações a 

serem geradas serão utilizadas para melhorar o atendimento nos horários de pico, além de organizar 

e reduzir a morosidade no atendimento ao cliente. Será avaliada a necessidade de 

ampliação/implantação de novos postos de atendimento a serem espalhados estrategicamente para 

adequar-se ao crescimento do Município de Potim ao longo da Concessão, permitindo praticidade na 

solução das necessidades pertinentes ao consumidor. Atendimento Utilizando a Web On-line: Será 

implantada uma “home page” na internet, possibilitando aos clientes o acesso para solicitação de 

serviços, reclamações, compra dos produtos/serviços, consulta sobre procedimentos comerciais e 

informações técnicas, visando melhorar a eficiência e comodidade dos mesmos. O sistema de 

automação dos serviços operacionais comerciais integrará os serviços de atendimento ao cliente, 

atuando desde o acatamento da solicitação até a execução dos serviços pelas equipes de campo. Para 

uma melhora na gestão desses serviços será implantado o módulo do software a ser implantado pela 

Concessionária destinado à Gestão dos Serviços, onde as principais funções serão, entre outros: 

Atendimento das solicitações de serviço; Apoio no atendimento ao cliente; Geração de Ordens de 

Serviços – OS; Emissão de OS, de forma descentralizada;  Acompanhamento das OS; Elaboração de 

rotas de serviços; Atualização automática do cadastro comercial; Acompanhamento gerencial dos 

serviços; Acompanhamento dos prazos de execução dos serviços, por unidades executoras e geral. 

Atendimento Personalizado Domiciliar: O funcionário responsável pela leitura dos hidrômetros e ou 

entrega de contas, atuará como representante da administração junto aos usuários. Para tanto, a equipe 

de agentes comerciais terá treinamentos adequados, fornecendo-lhes todas as indicações e 

informações sobre como proceder nas diversas situações que se apresentarão. Entre as funções dos 
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leituristas, destaca-se: Sanar dúvidas dos usuários sobre o serviço prestado; promover a consumo 

consciente da água; informar ao usuário os canais de atendimento da concessionária; informar as áreas 

técnicas de eventuais dúvidas ou problemas do usuário. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Alteração Cadastral: o Documentos necessários para transferência de cadastro; o RG e CPF 

(cópia) ou CNPJ e Contrato Social e documento do imóvel: escritura, recibo com firma reconhecida, 

contrato de compra e venda ou contrato de aluguel; São aceitos o Carnê de IPTU, Certidão de 

Inscrição Imobiliária emitida pela prefeitura; os documentos são arquivados posteriormente em pasta 

própria. Procedimento: Verificar o cadastro do usuário no software comercial e mediante confronto 

com os documentos apresentados, analisar a necessidade da alteração solicitada, sendo passível de 

alteração nos seguintes casos: o Mudança de proprietário ou inquilino; Necessidade de comprovante 

de residência; o Correção dos dados cadastrais. Parcelamento de Débito e/ou Serviços: Documentos 

necessários: RG e CPF e Fatura do imóvel (recomendável). Procedimento: Consultar o cadastro do 

usuário para a verificação do débito ou Tabela de Preços e Prazos (se for serviço) e informar o valor 

e as condições de parcelamento; conforme critério definido pelo cliente. Condições a utilizar devido 

ao tempo de débitos pendentes: Somente poderá fazer parcelamento o usuário ou o morador que 

estiver no cadastro da ligação de água. À critério do cliente pode ser aceita autorização sem o 

reconhecimento de firma. Poderá solicitar parcelamento somente o proprietário ou morador, que 

apresente fatura do imóvel, RG e CPF, salvo casos que tenham prévia autorização do cliente. Gerar 

documento de cobrança para pagamento da primeira parcela e Termo de Negociação de Parcelamento, 

obter a assinatura do interessado nas duas vias do impresso, entregando-lhe uma via e ficando de 

posse da outra. Necessário que o cadastro do usuário esteja completo no sistema. O usuário solicita o 

parcelamento e são gerados documentos de cobrança à e termo para colhimento de assinatura. Se a 

água do usuário já tiver sido cortada, o atendente deve orientar o interessado a retornar ao atendimento 

personalizado com o comprovante de pagamento da primeira parcela do parcelamento para agilizar o 

serviço de religação; caso contrário será necessário aguardar comunicação da baixa bancária, que 

pode demorar até dois dias úteis da data da quitação. Excesso de Consumo – Redução por Vazamento:  

Documentos necessários: Fatura do imóvel, laudo do encanador ou nota fiscal de compra do material 

utilizado para o conserto. Procedimento: O atendente deve perguntar se houve vazamento interno ou 

fato relevante que possa ter aumentado o consumo no mês reclamado. Em caso afirmativo, é solicitado 

ao usuário a NF dos materiais utilizados no conserto do vazamento para redução pela média em até 

duas faturas anuais e a terceira fatura em até 70% do volume de excesso de consumo, podendo a 

critério do cliente, ser alterado. É necessária a apresentação de NF referente ao conserto e é aberta OS 

de Fiscalização para atestar o reparo realizado. Com relação aos descontos. Para verificar se a leitura 

está coerente, o auxiliar administrativo deve efetuar os seguintes cálculos: A partir da leitura trazida 

pelo cliente e a última leitura registrada, calcula-se o consumo no período, identificado também o 

número de dias entre os eventos; com este consumo e o número de dias correspondentes, calcula-se o 
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consumo diário no período; o Com o consumo diário do período efetua-se uma projeção para 30 dias. 

Compara-se o consumo projetado com o consumo reclamado. Quando o próprio usuário trouxer a 

leitura, e está a evidenciar que existe um erro na leitura, a unidade de faturamento, tomará 

providências de retificação. Em seguida, enviar fatura correta ao usuário. Se o atendente verificar que 

a leitura está correta, e o usuário informar que não houve vazamento visível e ainda se este não 

reconhecer que consumiu a água, deve ser gerada OS para verificação fiscal. O fiscal irá verificar se 

houve alguma irregularidade que possa ter evidenciado o excesso. Serviços que não exigem 

documentação; Cadastro (alterar categoria/economia/endereço alternativo/vencimento alternativo); 

Fiscalização (excesso de consumo, denúncia de irregularidade, análise para tarifa social); Emissão de 

Segunda Via; Cadastro Endereço alternativo. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Para cada solicitação e reclamação feita em qualquer dos tipos de atendimento, presencial, 

telefônico ou web, será fornecido ao cliente um número de ordem, a ser cadastrado no sistema 

comercial, para que seja anotado e informado quando o mesmo consultar o concessionário para se 

inteirar do andamento ou resultado da sua solicitação ou reclamação. Também será dado ao cliente 

um prazo limite para a execução do serviço solicitado ou para a resposta da reclamação, com a 

orientação para que o mesmo mantenha contato com o concessionário, caso o serviço não tenha sido 

executado no prazo determinado. Os prazos para a execução dos serviços e solução das reclamações 

serão definidos pelo proponente no regulamento de serviços e não serão admitidos atrasos sem 

justificativas plausíveis para cada caso. A tarifa do serviço solicitado será informada antecipadamente 

ao cliente e só será registrada a solicitação após a sua aprovação; a cobrança será feita na conta mensal 

ou quitada antecipadamente, a depender do serviço. Todo e qualquer impedimento para o atendimento 

da solicitação do cliente será transmitido ao mesmo, formalmente, através de correspondência via 

telefone, fax, correios ou e-mail. Será mantido um controle diário sobre os prazos para a execução 

dos serviços, através da gerência de atendimento ao cliente, que enviará, diariamente, via sistema, 

para todas as unidades de execução, a relação dos serviços pendentes e cujos prazos estejam expirando 

no dia, para que sejam executados imediatamente. A performance do serviço será avaliada 

mensalmente pelas gerências envolvidas sob a coordenação da gerência de comercialização, com o 

propósito de melhorar, a cada dia, o atendimento ao cliente e satisfazê-lo plenamente. O 

concessionário fará uma pesquisa, junto aos clientes que utilizarem o Sistema, para avaliar o grau de 

satisfação quanto à prestação do serviço. Para atendimento de reclamações e solicitações de serviços 

de natureza comercial, o proponente disporá de uma equipe de agentes comerciais que efetuarão a 

análise da reclamação, através de pesquisas no sistema comercial informatizado dando solução 

imediata ou emitirão Ordens de Serviços de vistoria para que sejam efetuadas vistoria nos imóveis. 

Para isso, o concessionário disporá também de uma equipe de vistoria que se dirigirão até o imóvel 

para efetuar as vistorias, como por exemplo, verificação de possíveis vazamentos nas instalações do 

imóvel, condição dos cavaletes e hidrômetro e outros. Nos casos de solicitações de ligação de água 
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e/ou esgoto, ampliação da ligação de água, separação ou unificação de abastecimento, transferência 

da ligação de água e outros, após análise e aprovação, serão encaminhados para o setor de manutenção 

de redes e ramais de água ou de esgotos para atendimento à solicitação. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta o atendimento comercial: 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta: 

 

Aborda o cadastramento dos usuários: 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: O software adotado pela Concessionária caracteriza-se pelo gerenciamento das operações 

comerciais, administrativas, financeiras e de controle da execução de serviços internos e externos, 

específico para a área de saneamento básico do município. Atenderá, também, às complexas 

necessidades de informação dos usuários: Cadastro de imóveis e de usuários; Controle de 

instrumentos de medição (micro e macromedidores); Quantificação (medição) de consumo/uso, 

faturamento, cobrança e arrecadação; Atendimento de solicitações de serviços e reclamações dos 

usuários; Informação da situação operacional dos serviços; Gerenciamento dos serviços operacionais 

solicitados (externos e internos), inclusive custos; Integração com outros sistemas de gestão 

operacional, administrativa e financeira. O Programa de gestão comercial será dotado de soluções 
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para atender corretamente a todas as necessidades dos munícipes, após uma fase de levantamentos e 

cadastramento da real situação dos Sistemas, tendo em vista que a gestão comercial do SAA e do SES 

de Potim, realizada atualmente pelo SAAE - Sistema Autônomo de Água e Esgoto, tem sido executada 

com um quadro de funcionários limitado e inadequado para as demandas do sistema como um todo, 

acarretando em vários e graves pontos a serem observados na gestão comercial. Inicialmente, deve-

se citar que a idade do parque de hidrômetros do município não é conhecida, o que prejudica 

fortemente a gestão comercial do sistema, uma vez que os hidrômetros com mais de 5 anos de uso 

tendem a ter um erro de medição muito grande. Para facilitar e agilizar as atividades de leitura de 

hidrômetros, será realizado um investimento contínuo em equipamentos de leitura de hidrômetros e 

emissão de conta on-line, de modo que os leituristas possam realizar a leitura e distribuição de contas 

ao mesmo tempo. Adicionalmente, será implantado um eficiente sistema de gestão operacional e 

comercial para melhor atendimento à população do município. Desse modo, a seguir está apresentado 

o Programa de Gestão Comercial que será implantado pela concessionária, através dos seguintes itens: 

Cadastro comercial; Descrição do software a ser utilizado; Sistema de leitura, faturamento e entrega 

de contas; Análise de consumo; Cobrança, corte e religação; Descrição dos cargos e funções apensos 

à gestão comercial, ao longo do contrato; o organograma da equipe de gestão Comercial e alocação 

da mesma ao longo do Contrato. O cadastro comercial compreenderá a base dos dados de 

identificação dos pontos físicos das ligações de águas e de coleta de esgoto, e sua vinculação com as 

tabelas básicas de alimentação do sistema: categoria de usuários; tipos de serviços utilizados; classe 

de tarifas; Bairros/setores de abastecimento, bacia de esgotamento, município e regionais a que 

pertencem, bem como os dados de identificação dos usuários, pessoas físicas ou jurídicas, endereços 

da ligação e de cobrança, e forma de cobrança. A seguir, estão descritos os procedimentos que serão 

implantados pela concessionária, para o atendimento aos usuários, através dos seguintes itens:  Postos 

e formas de atendimento; Atendimento a solicitações de serviços; Atendimento a assuntos de natureza 

comercial; Programa de Educação Ambiental; Ouvidoria. A tramitação eletrônica funcionará de modo 

similar aos encaminhamentos manuais e permitirá acompanhar o andamento de cada solicitação, até 

a sua conclusão. O sistema também fará a programação e o acompanhamento da execução dos 

serviços, bem como o registro dos materiais utilizados. Terá as seguintes atribuições: Controle de 

tramitações e acompanhamento das solicitações; Geração e programação de execução de Ordens de 

Serviços; Informações de manutenção e abastecimento; Programação, emissão e baixa de Ordens de 

Serviços; Geração de relatórios gerenciais e operacionais; Controle de vistorias externas. 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

4.b.4 Programa de Educação Ambiental; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: A CONCESSIONÁRIA implantará um Programa de Educação Ambiental no Município de 

Potim, visando: Disponibilizar atendimento de atividades de Educação Ambiental em escolas 

municipais de maneira transversal em relação a outras disciplinas, aproveitando os conhecimentos 

das diversas áreas, abordasse as questões relacionadas aos serviços de saneamento e ao 

desenvolvimento sustentável. Estas atividades serão destinadas a grupos específicos de alunos, a 

serem definidos conjuntamente à Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Potim; 

Estabelecer a frequência de visitações técnicas nas unidades de tratamento de água e esgotos sanitários 

por parte de escolas, universidades, associações de moradores, entre outras instituições. O Programa 

de Educação Ambiental a ser implementado apoia as instituições de Ensino com temas que passaram 

a fazer parte da grade curricular das escolas. O Programa terá por objetivo trabalhar a educação e 

conscientização ambiental no município, abordando temas que levarão a uma reflexão sobre o futuro 

do planeta. O Programa de Educação Ambiental terá como alvo, principalmente, todas as escolhas 

interessadas, em período agendado, e não haverá custo para a escola. Serão fornecidos transporte e 

lanche para as crianças. O Programa abordará vários tópicos sobre conscientização ambiental, entre 

eles: Economia dos recursos naturais (desperdício); Importância dos rios e aquíferos; O que é 

saneamento básico; Tratamento do esgoto; Coleta seletiva e reciclagem; Poluição; Sustentabilidade; 

Dicas para preservação do meio ambiente. O Programa de Educação Ambiental também contribuirá 

para a minimização dos problemas oriundos da má utilização das instalações sanitárias por parte dos 

usuários, e, para tanto, também atuará junto a escolas, associações de bairro e clubes de serviço. 
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Grande parte dos problemas de obstrução de tubulações decorre da má utilização das instalações 

sanitárias pelos usuários. Materiais indevidos são lançados na rede de esgoto, como restos de alimento 

e óleo na pia da cozinha ou lixo nos ralos e vaso sanitário. A identificação das áreas mais 

problemáticas permitirá a implementação de ações de conscientização e educação sanitária em 

escolas, associações e entidades representativas dos usuários, priorizando as situações mais críticas. 

Serão previstas, no caso do sistema de esgotamento sanitário, duas ações de educação ambiental que 

serão implantadas, no âmbito do Programa de Educação Ambiental, e que contribuem com a melhoria 

no funcionamento de redes e coletores. São “Gordura não cabe no esgoto” que promove campanhas 

de recolhimento de óleo de cozinhas e restaurantes para evitar que sejam jogados nas pias, e “Chuva 

não é esgoto” que promove o reparo de eventuais lançamentos de águas pluviais nas redes de esgoto. 

As campanhas de conscientização através de folhetos, imprensa televisiva, rádio, internet, jornais e o 

acompanhamento junto aos moradores promoverão, em muito, a diminuição dos problemas que 

poderão ser causados pelos lançamentos indevidos. Serão feitas campanhas educativas junto à 

população, para criar uma mentalidade ambientalmente correta, quanto ao exato préstimo do Sistema 

de Coleta de Esgotos, bem como as dificuldades e custos que a má utilização desse serviço causará. 

Esforços concentrados, principalmente em escolas, com palestras elucidativas sobre o assunto, 

também serão um grande aliado no combate ao lançamento de resíduos indevidos ao Sistema de 

Coleta de Esgotos Sanitários. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: A CONCESSIONÁRIA deverá implantar o projeto socioambiental aqui apresentado, que 

tem como ponto focal a disseminação de ações de educação ambiental direcionadas a orientar a 

população de Potim quanto a utilização correta do de coleta e tratamento de esgotos que deverá entrar 

em operação em breve promovendo a despoluição dos rios e córregos do município, sensibilizando-a 

a adotar atitudes apropriadas com respeito ao Meio Ambiente. Ações propostas: mapeamento 

socioambiental da área do projeto: Esta atividade visa à visitação em campo dos agentes 

socioambientais/municipais, no intuito de conhecer a região, caracterizar a população envolvida que 

será beneficiada com o sistema, para aquisição de conhecimento, da realidade social e do meio 

ambiente em que a comunidade está inserida, evidenciar as principais destinações dos esgotos e dos 

resíduos sólidos produzidos pela população, diagnosticar a situação atual e histórica de doenças de 

veiculação hídrica, estabelecer parcerias e inserir possíveis mudanças de hábitos que permitam 

melhorias na qualidade de vida da comunidade, bem como, o levantamento de demais dados 

necessários para a execução do projeto. Capacitação dos envolvidos que atuarão no projeto: Visa 

capacitar os participes do programa, através de cursos/treinamentos, no intuito preparar, nivelar 

conhecimentos e informações, de forma que todos os agentes envolvidos que atuarão no projeto 

possam estar aptos a orientar a população sobre as mudanças que irão ocorrer na comunidade e seus 

benefícios. Criação e produção de materiais pedagógicos informativos Visa a Confecção de Matérias 

gráficos: Panfletos, Folders, matérias informativas sobre a Obra de Implantação do Sistema de Coleta 
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e Tratamento do Esgoto Sanitário no município, e demais informações pertinentes a obra, materiais 

informativos de educação ambiental, para a distribuição nos eventos de sensibilizações, nas atuações 

em escolas, reuniões comunitárias e visitas domiciliares, materiais informativos de apoio como: 

Informações sobre a Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na cidade; Informativo de 

boas notícias aos moradores: “As obras que vão melhorar a qualidade de vida em sua cidade, dar 

destino adequado ao esgoto e preservar o Meio Ambiente, estão iniciando”; Convites para 

participação dos moradores nos eventos Socioambientais/ Reuniões Comunitárias; O que é o esgoto; 

Qual o objetivo da ETE – Estação de Tratamento de Esgoto; Folders explicativos de como se interligar 

corretamente nas redes de esgoto; O que pode ser jogado nas redes de esgoto; O que não pode ir para 

a rede de esgoto; Como é o processo de Coleta e tratamento do esgoto; Água é vida valorize; Uso 

racional da água: o Dicas de economia de água; o Limpeza das caixas d’água; o Informativo sobre o 

Lixo; o Não jogar lixo no sistema de esgotamento sanitário. Promover a educação ambiental junto 

aos diversos segmentos da sociedade, através de ações dirigidas junto a escolas e instituições públicas 

e privadas; Sensibilizar, informar e esclarecer a comunidade beneficiada pelo empreendimento da 

importância da implantação do sistema de esgotamento sanitário; Desenvolver ações que estimulem 

a população beneficiada a realizar as ligações prediais à rede coletora de esgoto; Estimular a 

população para adoção de novos hábitos e costumes visando à melhoria das condições sanitárias e 

ambientais; Eliminar os lançamentos de esgotos sem tratamento nos rios e córregos; Eliminar os 

lançamentos de águas pluviais em redes coletoras de esgotos; Eliminar os lançamentos de esgotos em 

galerias de águas pluviais; Realizar o treinamento e a capacitação de agentes envolvidos e da 

população para efetivação das ligações de esgoto. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: Para o desenvolvimento do programa, serão realizadas ações de educação e de 

conscientização ambiental específicas para cada um dos grupos que compõe o público alvo 

identificado nesta proposta técnica, sendo eles: Comunidade escolar; Comunidade do município; 

Força de Trabalho (Colaboradores, terceiros e funcionários). O desenvolvimento das atividades 

seguirá as diretrizes dos Projetos de Educação Ambiental, a saber: Projeto “Minha escola e o caminho 

da água”, Projeto “Capacitação em Educação Ambiental”, Projeto “Campanhas Educativas”, Projeto 

“Capacitação da força de trabalho”. Realização de treinamento ambiental: o Para os funcionários do 

proponente. Deverá seguir o planejamento anual de capacitação ambiental; o Para colaboradores e 

terceiros - Briefing ambiental: Diálogo educativo para profissionais que realizem serviços com 

duração máxima de 3 dias nas instalações sob responsabilidade do proponente Integração ambiental: 

Realização de treinamento ambiental para a força de trabalho que realize um serviço com duração 

superior a 3 dias;  Formação de multiplicadores ambientais internos, para a disseminação de 

conhecimentos e boas práticas ambientais. O conteúdo dos treinamentos deve apresentar correlação 

com as atividades de trabalho do público alvo, isto é, devem ser direcionadas para facilitar a 
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identificação dos aspectos e impactos ambientais presentes nas rotinas de trabalho. Descreve todos os 

programas. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta: 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta 

 

 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: O Programa de Educação Ambiental (PEA), a ser implantado pela concessionária, tem como 

objetivo principal promover a conscientização ambiental da população de Potim, visando à 

sustentabilidade pessoal e coletiva com enfoque na proteção ao meio ambiente e em suas interfaces 

com os temas de saneamento ambiental. Os objetivos específicos do PEA são: Divulgar informações 

sobre o papel e as atribuições da concessionária; estimular e fortalecer os princípios de consciência 

ambiental e de valorização do saneamento ambiental; realizar ações educativas que abordem os 

principais aspectos relacionados à proteção ao meio ambiente e sua interface com as questões de 

saneamento básico; realizar campanhas previstas para os dias comemorativos; Implantação dos 

Projetos do PEA. Para a execução das atividades do PEA, a concessionária terá em seu quadro de 
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Pessoal um profissional de meio ambiente (Engenheiro Ambiental/Biólogo), responsável pelo 

Programa. Para nortear as atividades inseridas no PEA, os seguintes requisitos serão considerados: 

Constituição Brasileira “Artigo 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 

1o - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: VI - Promover a educação 

ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para preservação do meio 

ambiente. ” Lei Federal no 9.725, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental e seu 

Decreto Regulamentador, o Decreto Federal no 4.281; Resolução no 98, de 26 de março de 2009, que 

estabelece os princípios, fundamentos e diretrizes para a educação, o desenvolvimento de 

capacidades, a mobilização social e a informação para a Gestão Integrada de Recursos Hídricos no 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; Programa Nacional de Educação 

Ambiental (ProNEA); Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global; Diretrizes do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi-Guaçu (CBH 

Mogi). Para o desenvolvimento do programa serão realizadas ações de educação e de conscientização 

ambiental específicas, para cada um dos grupos que compõem o público-alvo identificado nesta 

Proposta Técnica, sendo eles: Comunidade escolar; Comunidade do município; Força de Trabalho 

(Colaboradores, terceiros e funcionários). O desenvolvimento das atividades seguirá às diretrizes dos 

Projetos de Educação Ambiental. Formação de multiplicadores ambientais internos, para a 

disseminação de conhecimentos e boas práticas ambientais. O conteúdo dos treinamentos deverá 

apresentar a correlação com as atividades de trabalho do público-alvo, isto é, serão direcionadas para 

facilitar a identificação dos aspectos e impactos ambientais presentes nas rotinas de trabalho. Estrutura 

Prevista para o Desenvolvimento de o desenvolvimento das ações descritas nos itens anteriores, a 

execução do PEA contará com a estrutura da concessionária, sob a coordenação do Gerente Geral e 

da Assessoria de Meio Ambiente e de Qualidade. As atividades previstas deverão seguir o 

planejamento anual específico. E dá exemplos e desenvolve 6 temas de campanhas educativas sobre 

Meio Ambiente e Saneamento. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

4.b.5 Implantação do sistema de SGI; 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: o Sistema de Gestão Integrada (SGI), elaborado a partir do conjunto de dados resultantes de: 

Informações referenciais constantes do PMSB; Diagnóstico atual do sistema de gestão dos serviços; 

Necessidades para atendimento das demandas atuais e projeções futuras para os SAA e SES; 

Intervenções previstas para a gestão dos serviços; Política e estratégias do consórcio para atendimento 

de sua Missão Institucional. Sistema de Gestão de Qualidade e Meio Ambiente alinhado aos requisitos 

das normas correlacionadas, neste caso as normas NBR ISO 9.001:2008; NBR ISO 14.001:04, bem 

como em boas práticas e critérios de avaliação de tecnologias aplicados ao setor saneamento de forma 

a garantir atualização, inovação, modernidade e economicidade à prestação dos serviços. O conceito 
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de implementação do SGI compreende o critério de “abordagem de processo”, entendendo-se como 

“processo” o conjunto de atividades interligadas ou inter-relacionadas. Enfim: Como fazer? Com o 

que fazer? Com quem fazer? Como monitorar?  O Gerenciamento de Indicadores de Desempenho 

consiste em determinar o detalhamento das ações destinadas à concretização do planejamento 

formulado nas etapas anteriores, com caracterização do processo pelo qual será alcançado o pleno 

cumprimento do contrato de Concessão, incluindo os mecanismos correspondentes de controle. É um 

sistema de informações gerador de um conjunto de indicadores operacionais, comerciais, 

administrativos e financeiros, é proporcionar ao corpo gerencial do Poder Concedente e da 

Concessionária condição de avaliar sistematicamente o desenvolvimento dos trabalhos no que se 

refere ao cumprimento de metas/prazos de atendimento/ qualidade dos serviços /custos operacionais/ 

desempenho de equipes. 
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Aspectos ambientais significativos decorrentes do Sistema de Abastecimento de Água foram 

considerados: Monitoramento das Águas: Monitoramento de água bruta; Monitoramento de águas 

superficiais (captação); Monitoramento de Potabilidade.  Monitoramento de Efluentes: 

Monitoramento de Efluentes Líquidos Desidratação de Lodo; Monitoramento de Efluentes de 

laboratórios. Monitoramento de Resíduos Sólidos; Monitoramento de Ruído Externo; Monitoramento 

das Emissões Atmosféricas; Monitoramento da Mata ciliar;  Monitoramento do Recebimento e 

Utilização de Produtos Químicos; Monitoramento no Controle de Acessos. Importante destacar que 

no quadro de monitoramento para o sistema de abastecimento de água, inserimos o monitoramento 

da potabilidade, como aspecto ambiental, embora este não esteja diretamente associado ao meio 

ambiente, mas sim a saúde pública. Outro ponto importante compreende a precaução do consórcio 

em estabelecer, como medida de antecipação de riscos, o monitoramento das águas superficiais em 

ponto distante da captação através da instalação de sonda multiparâmetros. O objetivo deste 

investimento está relacionado a possibilidade de antever eventuais problemas de qualidade da água 

bruta e em tempo hábil, tomar as ações e medidas operacionais cabíveis para a garantia da qualidade 

de água tratada. Aspectos Ambientais Significantes decorrentes dos Sistema de Esgotamento 
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Sanitário Para tais aspectos, considerou-se: Monitoramento das Águas: Monitoramento de águas 

superficiais (montante e jusante); Monitoramento de águas subterrâneas. Monitoramento de 

Efluentes: Monitoramento de Efluentes Líquidos - ETE (entrada e saída); Monitoramento de 

Efluentes na Operação. Monitoramento de Efluentes de Laboratórios; Monitoramento de Resíduos 

Sólidos; Monitoramento de Ruído Externo; Monitoramento das Emissões Atmosféricas; 

Monitoramento da Cortina Verde; Monitoramento no Controle de Acessos. 4.b.5.4) Geração de 

Relatórios e Periódicos e Justificativas Técnicas Estará à disposição do contrato um sistema geral de 

informações, que propiciará a geração dos diversos tipos de relatórios. Atendendo dispositivo 

contratual estaremos apresentando relatórios mensais sobre as atividades desenvolvidas no período, 

nos quais constarão no mínimo os seguintes itens: Descrição das atividades desenvolvidas em cada 

etapa do processo de operação e manutenção dos Sistemas de Água e Esgoto; Laudos dos resultados 

das análises laboratoriais atendendo a Portaria 518 e a Resolução Conama 357; Resultados gerais da 

qualidade da água tratada para divulgação nas faturas mensais atendendo ao Decreto 5440; 

Quantificação dos serviços executados, para efeito de medição ou não, Indicadores de 

acompanhamento das metas; Indicadores de acompanhamento dos demais indicadores; Relação dos 

serviços de manutenção corretiva e respectivos laudos; Relação de recursos humanos, materiais e de 

equipamentos colocados à disposição; Resumo do andamento dos estudos e projetos elaborados e 

respectivos resultados; Acompanhamento do cronograma de implantação de projetos. Os estudos e 

relatórios serão apresentados a parte do relatório mensal, quando do término de cada um ou de 

eventuais etapas. Todas as vezes que ocorrer fato de relevância, será elaborado um relatório de 

justificativa técnica, contendo elementos que descrevam e esclareçam o ocorrido, seus 

desdobramentos e as conclusões técnicas. Apresenta os cinco princípios para o gerenciamento: 

Desburocratização: O registro e controle de fatos técnicos e administrativos devem necessariamente 

ser realizados. Entretanto, a burocracia deve ser combatida com tenacidade, identificando e adotando 

sempre mecanismos simples, porém fortes de conteúdo e de informações. Rapidez: É importante que 

sejam encontrados ótimos termos com o ambiente à volta. Com o avanço tecnológico e as profundas 

revoluções nos sistemas de comunicação e informação, a autossuficiência está definitivamente 

ultrapassada. Exatidão: Todos os participantes da equipe técnica deste Contrato possuem deveres e 

responsabilidade. Consequentemente, para exercê-los, e devidamente, receberão os recursos 

necessários, tantos materiais como, principalmente, de ampliação de conhecimento técnico, 

administrativo, de trabalhos em grupos e de solução de conflitos, produzindo, consequentemente, 

estável equilíbrio em todas as ações. Visibilidade: O que é importante deve ser evidenciado e 

registrado, sem burocracia, visibilidade e transparência, não deixando margem a dúvidas de 

interpretação. A verdade é simples e é ela quer deve prevalecer, em qualquer caso, independentemente 

do sistema e das políticas. Multiplicidade: Não existem favoritos ou privilegiados na estrutura de 

trabalho proposta. Todos têm a sua importância e devem ser devidamente tratados e, principalmente, 

ouvidos, transferindo e recebendo responsabilidades, adotando-se uma política saudável de 

horizontalismo, administrando com elevada consciência. 



 

429 

 

As estratégicas para conduzir com eficiência o gerenciamento, operação e manutenção SAA e SES: 

Gerenciar o contrato resume-se na competência de exigir e extrair o cumprimento de todas as 

cláusulas contratuais estabelecidas garantindo pleno êxito de seu objeto dentro dos parâmetros de 

custo, prazo e qualidade; Gerenciar o escopo e metas: é a definição das fronteiras de trabalho e de 

decisão entre as atribuições da Concessionária e do Poder Concedente; Gerenciar o tempo: é o 

estabelecimento de uma rede de interdependência para e entre os diversos agentes envolvidos no 

Contrato, contendo programas, tarefas e responsabilidades de cada um dos intervenientes; Gerenciar 

o custo: é observar os parâmetros contratuais e a metas de eficiência econômica financeira; Gerenciar 

qualidade: é a tarefa para reduzir as perdas totais e os custos operacionais de manutenção daí 

decorrentes; Gerenciar os Recursos Humanos: é o estabelecimento de equipe capacitada, treinada e 

motivada para o desempenho de suas funções; Gerenciar o risco: é a capacidade de antecipar-se aos 

fatos, equacionando e gerindo, com competência e decisão, o surgimento de situações e questões não 

previstas que possam comprometer as metas; Gerenciar as informações: é a passagem pelo sistema 

de comunicação e informações gerenciais e pessoais, fator e êxito dos trabalhos a serem conduzidos 

com transparência, lealdade e fidelidade de ideais, com registro formal dos fatos e das decisões 

tomadas; Os principais itens do sistema de gestão: Modelo de gestão focado em resultados, 

favorecendo a descentralização das decisões, a participação e a integração Inter setorial; Estímulo à 

participação, ao comprometimento dos empregados na gestão; Informações confiáveis, sistematizadas 

e compartilhadas; Performance da Concessionária planejada e acompanhada por indicadores de 

desempenho; Benchmarking adotado como uma prática para favorecer os referenciais de 

desempenho. 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: Não apresentou resposta a esse quesito. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 
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Análise: Para a implantação do sistema SGI, o poder concedente realizará em 3 etapas: Planejamento, 

Desempenho, Implantação (faltou a checagem).  A etapa de planejamento do SGI visa definir o 

caminho entre a situação atual e a situação futura e os objetivos que devem ser seguidos até a 

implementação do sistema. É feita a eleição de um responsável pelo gerenciamento dos processos de 

implantação do SGI, este responsável deve ter conhecimento de todos os processos e atividades do 

concessionário. Define-se as competências e as responsabilidades de cada componente que irá 

participar do processo de implantação do SGI. É feita a identificação dos aspectos e impactos 

ambientais e a saúde e segurança do trabalhador permitindo caracterizar os riscos que suas atividades, 

produtos e serviços possam causar ao meio ambiente e ao trabalhador. Na etapa de implantação devem 

ser realizadas algumas modificações em documentos e processos, uma vez que na implantação tem-

se a visão exata das necessidades da empresa. A implantação de um sistema de gestão em 

organizações implica, frequentemente, introduzir modificações em procedimentos de trabalho, 

equipamentos, instrumentos e nos valores e comportamentos de pessoas que fazem parte da empresa. 

Não abordou a implantação, ações e o estabelecimento de índices de desempenho, apresentou algumas 

definições dos termos do SGI. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: Apresenta como base o PCDA: Planejar, Executar, verificar e agir: 
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Apresenta acima Sistema de Controle de Acesso, Módulo de atendimento ao usuário, o controle de 

atividades de campo, crítica de leitura, cobrança, faturamento e arrecadação. 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Apresenta os princípios da ISSO 9001 e as vantagens de implantar o SGI. 
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Apresenta a conceituação do SGI e os critérios e fases para implantação 

 

Comenta sobre auditorias e correções pontuais que devem ser realizadas, mas não aborda a 

Implantação do SGI para as concessões de Saneamento. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: A implantação do SIG terá as seguintes etapas: Pré- notações no SIG, ou seja, a rede lógica 

de distribuição até os pontos das unidades de consumo, interligadas ás informações do banco de dados 

do setor comercial. Exibição gráfica das informações cartográficas, em fatias ou camadas. Criar os 

mapas temáticos de redes, conexões e pontos de interesse. Pré requisitos a cumprir: Importação dos 

arquivos gráficos da cartografia, os layers, com todos elementos e pontos de interesse do SES e do 

SAA. Captação e descrição dos mananciais; Estação de tratamento de água (convencional ou 

simplificado); Tratamento de água: Estação Elevatória de Água Bruta; Estação Elevatória de Água 

Tratada; Reservatórios; Redes; Ligações; Unidade consumidora; Conexões, acessórios e elementos 
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de rede. Registro de Manobras; Válvulas Reguladoras de Pressão; Válvulas de Alívio; Válvulas de 

retenção; Micromedidores; Macromedidores; Hidrantes; Estação de Tratamento de Esgoto; 

Tratamento de Esgoto (laboratório); Estação Elevatória de Esgoto; Interceptores e Coletores. E redes 

coletoras; Poços de visita; Extravasores; Geradores de emergência; Cadastro de projetos internos e 

externos; Plantas de interferências; Malha viária; Setorização; Mapas de registro de Pressão: Histórico 

de manutenção; Histórico de Extravazamentos; e vazamentos. Apresenta a estratégia de manutenção 

dos Cadastros Técnico-operacional e comercial. A proposta para a tecnologia a ser adotada tem como 

indicativa a adoção do Módulo SIG, integrado com a solução de software denominado SANSYS e no 

mesmo ambiente tecnológico, compatibilidade de equipamentos com a plataforma operacional, 

permitindo conversar e disponibilizar conteúdo atualizados de gestão desde a captação e distribuição 

(SAA) e da coleta e destinação final adequada (SES). O Sansys é tecnologia de ponta e de fácil 

integração do setor comercial e técnico, tem como base o GEOSERVER e POSTIGIS, o que 

possibilita a gestão do saneamento através do geoprocessamento integrado desde a origem ao sistema 

comercial, o sistema é de fácil adaptabilidade dos usuários e compatível com sistema de informática 

usuais, produzindo ainda mapas temáticos de qualidade e extremamente confiáveis. Apresenta 

inúmeras funcionalidades: Construído para o sistema WEB, executados nos navegadores internet 

explorer. Mozilla Firefox, Google Chrome; apresenta dados geográficos na forma de camadas, ou 

seja, layers que podem ou não serem acionados. Armazenamento de dados dos negócios, em camadas, 

formato vetorial, utilizando-se do gerenciador POSTGRESQL superior a 9.1, a extensão de 

gerenciamento de dados geográfico via post GIS superior a 2.0. Capacidade de se conectar com 

servidores públicos de dados geográficos. A manipulação de mapas terá as ferramentas; Zoom in, out, 

para camada, para elemento das camadas, panning (movimentação), exibidores de nomes ou códigos 

identificadores. Permitir a manutenção quer por edição ou cadastramento de todos os elementos e 

entidades relacionados com o SES e SAA: editar e inserir dados na tela do sistema em primitivas, 

inserir novos objetos e vértices. Possibilitar diversas pesquisas como localização de elementos na base 

de dados nos mapas que estejam representados: Por coordenadas, coluna de tabela de cadastro, por 

endereço. Prever ferramentas de edição de um conjunto de camadas de negócio: Captação, adução 

EEAT, EEAB, poços, recursos hídricos, ETAS, ETES, EEE, Ligações de água e esgoto, válvulas de 

retenção, de alívio de descarga, micromedidores e macromedidores, hidrantes, pontos de lançamento, 

Cadastro de projetos internos e externos, interferência, histórico de manutenção, substituição, 

ampliação, vazamentos, extravazamentos e obstruções. Manipulação de dados numéricos e 

alfanuméricos (comercial) disponível para edição e consulta. Controle de acesso aos dados e 

hierarquia para alterações. Cadastro de novas ligações. Sistema de roteamento para o SES e SAAA. 

Mapeamento temático. Importação de camadas na interface do SIG. Legenda de pontos e elementos 

de rede. Camadas configuráveis dom seleção de simbologia, cores, especificações e rótulos. A 

implantação de um Sistema de Global acontece após a criação do SIG integrado com os cadastros 

comercial e técnico com explanado acima. Trata-se de uma decisão estratégica para manter o 

desempenho das atividades de forma eficiente, eficaz e transparente e buscando sempre uma 

performance de melhoria continua. Uma das metodologias que deve ser aplicada na implementação, 

gerenciamento e operação do SGI é o PDCA – Plan-do-check-act, traduzindo planejar, fazer, verificar 
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e agir. Metodologia amplamente difundida e utilizada deve ser aplicada para gerenciamento de 

processos de Sistema de Gestão. Conforme demonstrado a metodologia é cíclica, o que garante o 

processo de melhoria contínua, o ciclo é percorrido por diversas vezes, até que seja superado por um 

plano de ação eficiente e consistente Definição dos Sistemas a Serem implantados; Sistema 

operacional Windows. Sistema TOTVS RM; Sistema TOTVS TAF; Sistema SAP; GS Integra; 

Sistema PSI Comunicação interna efetiva. Garantia da participação de todos nos processos, fases, 

eventos e contando com a colaboração efetiva, flexibilidade, comunicação eficaz, compartilhamento 

de conhecimento e habilidades e aproveitamento e desenvolvimento de talentos. As informações são 

verdadeiros ativos da empresa, organizacionais e fundamentais para dar suporte aos processos de 

negócio indo de encontro a missão do grupo, por isso tem que ser protegidas e invioláveis, mantendo 

a confiabilidade, disponibilidade, integridade e transparência proativa. Implantar regras de Estrutura 

Normativa de Segurança da informação (ENSI) de forma a suportar o sistema de gestão de segurança 

da informação. O Sistema de gestão da informação, norteado pelo ENSI, composto por conceitos, 

normas e regras estabelecidos em consonância com boa definição, é controlado pelo Sistema de 

Segurança de Gestão da Informação (SGSI) que asseguram a gestão eficaz e contínua dos níveis de 

risco, manutenção da confiabilidade, disponibilidade e integridade da informação. A gestão ENSI e 

SGSI é de responsabilidade do departamento de TI, coordenado pelo diretor da Empresa, essa 

responsabilidade é compartilhada com colaboradores. Indicadores de desempenhos são instrumentos 

de comunicação que permitem conhecer e monitorar o desempenho e o sucesso dos resultados de uma 

empresa ou um processo. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

4.b.6 Ouvidoria. 

 Consórcio Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC. 

Análise: As atribuições da Ouvidoria serão as seguintes: Defender os interesses dos clientes junto a 

todas as áreas da Concessionária, numa postura equânime, dando o devido encaminhamento às 

reclamações e/ou sugestões e propondo providências internas para a melhoria constante dos serviços 

a serem prestados à população. Estabelecer critérios, princípios, conceitos e diretrizes, para a 

consolidação da função da Ouvidoria na Concessionária, de acordo com os dispositivos legais 

específicos, política e objetivos da qualidade, Contrato de Concessão e regulamento dos serviços de 

água e esgoto, instrumentos esses que nortearão as ações da Concessionária, conforme estará 

estabelecido no Programa da Qualidade. Contribuir para a melhoria na qualidade do serviço a ser 

prestado; Dar agilidade à resolução dos problemas, diminuindo a burocracia; Garantir transparência 

e acesso às informações; Propiciar maior credibilidade à imagem da Concessionária; Melhorar os 

indicadores agregados à satisfação dos clientes, criando metas desafiadoras; Estreitar a relação da 

Concessionária com o PROCON, Agência Reguladora e órgão afins; Melhorar e integrar 

internamente os processos relacionados aos clientes; Implantar e melhorar os Sistemas de 

Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário com o que houver de melhor no mercado, 

aumentando a confiabilidade dos dados e a rapidez na execução dos serviços, através de informações 
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claras e objetivas. Exercer a função de representante do cliente e do cidadão, junto às áreas da 

Concessionária; Avaliar a procedência de sugestões, reclamações, denúncias e seu encaminhamento 

às áreas competentes; Agilizar a tramitação das questões dos clientes no âmbito da Concessionária; 

Facilitar o acesso do cliente à Ouvidoria, simplificando seus procedimentos; Identificar e antecipar 

problemas no atendimento ao cliente, bem como propor às áreas, a correção de erros, omissões ou 

abusos cometidos; Participar de reuniões em órgãos e entidades de proteção aos clientes; Posicionar-

se como canal de comunicação entre o Procon e a Concessionária, facilitando e intermediando 

soluções e demandas específicas; Desenvolver e manter estritos vínculos de relacionamento e parceria 

com todas as áreas da Concessionária que se relacionarem com os clientes; Zelar pela permanente 

atualização e agilização dos processos internos de atendimento às reclamações e denúncias dos 

clientes; Implementar sistemas eficazes de acompanhamento e avaliação das reclamações dos 

clientes; Propor atualização da tabela de serviços da Concessionária, que envolverá as áreas comercial 

e operacional; Garantir a padronização dos processos de gestão relacionados à Ouvidoria em toda a 

Concessionária. A ouvidoria deverá ter indicadores para efetuar o acompanhamento da performance 

da Concessionária, através dos seguintes índices e análises: Índices de reclamações, por tipo de cliente 

e por tipo de problema; Índice de soluções de problemas; Índice de reincidência do problema; 

Comparação das metas estabelecidas, com índices disponíveis de concessionárias similares 

(benchmark); Mapeamento e número de reclamações, por categoria de serviços; Número de casos 

resolvidos ou não (se não, o porquê); Índices de eficiência no atendimento da Ouvidoria; Posição 

mensal da Concessionária no ranking do Procon, com benchmark de outras concessionárias. Serão 

esperados resultados a partir da gestão das informações obtidas por meio da ouvidoria. Esta gestão 

deverá analisar os resultados das ações da Concessionária, através das análises: Identificação e 

avaliação dos padrões de atendimento; Identificação e avaliação do tratamento dado aos serviços 

solicitados. Propostas de soluções, para os problemas identificados; Relatórios diários, mensais e 

anuais de reclamações; Relatório do monitoramento, para controle de prazos; Propostas de 

implantação de melhorias nas prestações dos serviços, utilizando os dados de atendimento como 

indicadores; Mecanismos administrativos e informatizados, para agilização das respostas. No âmbito 

dos clientes as análises a serem feitas permitirão: Encaminhamento e resposta das questões, e redução 

da insatisfação com a empresa; Comodidade maior aos clientes. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS. 

Análise: A Ouvidoria, observará os princípios da transparência na prestação dos serviços públicos 

mais especificamente: Agilidade no atendimento às demandas; Transparência nos procedimentos; 

Sigilo das informações e fatos; Imparcialidade no tratamento aos apontamentos; Tratamento 

isonômico aos usuários; Excelência na prestação dos serviços. A Ouvidoria será um canal direto para 

os usuários dos serviços de distribuição de água e coleta de esgotos da cidade de Potim, registrarem 

suas reclamações. A ouvidoria atuará também com os demais órgãos públicos, buscando dissipar e 

minimizar os conflitos, contribuindo para a promoção da eficiência, eficácia e efetividade do serviço 
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prestado. As situações que não forem resolvidas, ou fugirem das instâncias normais da empresa, serão 

tratadas pela Ouvidoria, cuja função é atender situações excepcionais e propor ações corretivas, 

atuando de forma estratégica. Para acionar a Ouvidoria, é necessário esgotar os contatos com os canais 

de acesso aos serviços de atendimento ao usuário, a demanda levada à Ouvidora tem que estar 

registrada com um número de protocolo recebido no primeiro atendimento. Os atendimentos 

prestados pela Ouvidoria cuidam de maneira rigorosa de todas as manifestações de: Denúncia – 

comunicação realizada por terceiro a respeito de uma irregularidade afeta ao serviço prestado pela 

concessionária; Elogio – comunicação que demonstra satisfação ou agradecimentos pelo serviço 

prestado; Sugestão – comunicação que proponha ação em prol da melhoria dos serviços prestados 

pela Concessionária, com a finalidade de melhorar a eficiência; Reclamação – queixa ou manifestação 

realizada por usuários, consideradas aqui a prestação insatisfatória de um serviço solicitado ou o 

atendimento inadequado por parte da Concessionária. A identificação do usuário não é obrigatória, 

mas é importante, sempre que possível. O anonimato será garantido quando solicitado, nos termos da 

lei. Quando a identidade do usuário for essencial à tomada de providências, tal situação deverá ser 

por ele autorizada. Apenas quando encontrados elementos de verossimilhança, por meio de uma 

cautelosa apuração preliminar de veracidade, a Ouvidoria abrirá procedimento, quando o interesse 

público assim recomendar. Os atendimentos serão classificados como: Atendimentos Identificados – 

Aqueles nos quais o usuário se identifica na Ouvidoria, permitindo o registro das informações 

prestadas no cadastro comercial da concessionária, (nome, e-mail, telefone, endereço); Atendimentos 

Anônimos – Aqueles nos quais o usuário não se identifica e/ou não informa um meio de contato 

(endereço, e-mail, telefone e sua identificação). Todo usuário deve ser atendido de forma cortês e 

eficiente em suas manifestações junto ao atendimento ao público da Concessionária, sendo ele 

presencial, telefônico ou via Ouvidoria. Todo usuário deverá observar a ordem de manifestação e, no 

primeiro momento, entrar em contato com Call Center da Concessionária ou Agência de 

Atendimento. Em todos os casos deverá aguardar o prazo determinado no protocolo de solicitação de 

serviço, para a solução de sua demanda. Inexistindo solução satisfatória à sua demanda, o usuário 

deverá entrar em contato com a Ouvidoria através de e-mail especifico a ser criado ou, pessoalmente, 

ocasião em que deverá fornecer o número de protocolo do serviço reclamado, para formalização da 

reclamação. A concessionária também disponibilizará o registro de reclamações destinadas a 

Ouvidoria em seu site, onde o usuário poderá preencher o formulário relatando o ocorrido. O usuário 

reclamante terá acesso ao protocolo da Ouvidoria, após o preenchimento dos campos de identificação 

do processo não atendido (protocolo) e identificação pessoal (quando for o caso) com dados de contato 

para obtenção de informações completares quando necessário. A ouvidoria terá prazo de 5 dias úteis 

para responder ao questionamento, encaminhando solução ao problema relatado, caso seja 

evidenciado responsabilidade da concessionária, bem como dar ciência ao usuário via -mail, SMS ou 

telefone, da solução alcançada. A Ouvidoria da Concessionária acompanhará através de relatórios 

gerenciais: Quantidade de manifestações registradas e solucionadas (reclamações, sugestões, elogios, 

informações, denúncias, etc.); Relatórios estatísticos em relação aos assuntos tratados; Providências 

tomadas para a melhoria do serviço prestado, quando couber. 



 

440 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Grupo EPPO. 

Análise: As atendentes receberão as demandas e as encaminharão automaticamente ao setor 

responsável. O acompanhamento será feito pela assessoria jurídica que encaminhará a resposta ao 

cliente via carta ou através do apoio das atendentes, quando for o caso. As atribuições da Ouvidoria 

serão as seguintes: Missão Defender os interesses dos clientes junto a todas as áreas do 

concessionário, numa postura equânime, dando o devido encaminhamento às reclamações e/ou 

sugestões e propondo providências internas para a melhoria constante dos serviços a serem prestados 

à população. Finalidade: Estabelecer critérios, princípios, conceitos e diretrizes, para a consolidação 

da Ouvidoria, de acordo com os dispositivos legais específicos, política e objetivos da qualidade, 

Contrato de Concessão e regulamento dos serviços de água e esgoto, instrumentos esses que nortearão 

as ações do concessionário, conforme estará estabelecido no Programa da Qualidade. Objetivos: 

Contribuir para a melhoria na qualidade do serviço a ser prestado; Agilizar a resolução dos problemas, 

diminuindo a burocracia; Propiciar maior credibilidade à prestação de serviços, prezando pela 

transparência e acesso às informações; melhorar os indicadores agregados à satisfação dos clientes, 

criando metas desafiadoras; estreitar a relação do concessionário com o Procon, Agência de 

Regulação e órgão afins; melhorar e integrar internamente os processos relacionados aos clientes; 

contribuir para a melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, 

aumentando a confiabilidade dos dados e a rapidez na execução dos serviços, através de informações 

claras e objetivas. Atribuições: exercer a função de representante do cliente e do cidadão, junto às 

áreas do concessionário; Avaliar a procedência de sugestões, reclamações, denúncias e seu 

encaminhamento às áreas competentes; Agilizar a tramitação das questões dos clientes no âmbito da 

prestação de serviços; Facilitar o acesso do cliente à Ouvidoria, simplificando seus procedimentos; 

Identificar e antecipar problemas no atendimento ao cliente, bem como propor às áreas a correção de 

erros, omissões ou abusos cometidos; Participar de reuniões em órgãos e entidades de proteção aos 

clientes; Posicionar-se como canal de comunicação entre o Procon e o concessionário, facilitando e 

intermediando soluções e demandas específicas; Desenvolver e manter estritos vínculos de 

relacionamento e parceria com todas as áreas que se relacionarem com os clientes; Zelar pela 

permanente atualização e agilidade dos processos internos de atendimento às reclamações e denúncias 

dos clientes; Implementar sistemas eficazes de acompanhamento e avaliação das reclamações dos 

clientes;  Propor atualização da tabela de serviços, que envolverá as áreas comercial e operacional; 

Garantir a padronização dos processos de gestão relacionados à Ouvidoria. Indicadores Efetuar o 

acompanhamento da performance do GRUPO EPPO, através dos seguintes índices e análises: Índices 

de reclamações, por tipo de cliente e por tipo de problema; Índice de soluções de problemas; Índice 

de reincidência do problema; Comparação das metas estabelecidas, com índices disponíveis de 

concessionárias similares (benchmark); mapeamento e número de reclamações, por categoria de 

serviços; número de casos resolvidos ou não (se não, o porquê); Índices de eficiência no atendimento 

da Ouvidoria; posição mensal do concessionário no ranking do Procon, com benchmark de outras 

prestadoras de serviços de concessão. Resultados no âmbito das áreas internas Analisar os resultados 
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das ações concessionário, através das seguintes análises: Identificação e avaliação dos padrões de 

atendimento; Identificação e avaliação do tratamento dado aos serviços solicitados; propostas de 

soluções, para os problemas identificados; Relatórios diários, mensais e anuais de reclamações; 

Relatório de monitoramento, para controle de prazos; Propostas de implantação de melhorias nas 

prestações dos serviços, utilizando os dados de atendimento como indicadores; Mecanismos 

administrativos e informatizados, para agilização das respostas. Resultados no âmbito dos clientes: 

Encaminhamento e resposta de suas questões, e redução da sua insatisfação com o concessionário; 

Comodidade maior aos clientes. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Consórcio Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte. 

Análise: A Ouvidoria irá atuar no levantamento e encaminhamento de questões, críticas e denúncias 

do cliente, é o elo entre cliente e empresa: 
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Avaliação: SATISFATÓRIO 

 Empresa PLANEX. 

Análise: Comenta sobre a importância e a finalidade principal da Ouvidoria. Onde o usuário que não 

estiver satisfeito com a prestação do serviço a ela recorrerá. E afirma que fará um atendimento de 

qualidade aos clientes, descreve como será o atendimento comercial ao cliente. 

Avaliação: INSATISFATÓRIO 

 Empresa TERRACOM. 

Análise: As atendentes receberão as reclamações e as encaminharão, automaticamente, ao setor 

responsável. O acompanhamento será feito pela Assessoria Jurídica, que encaminhará a resposta ao 

cliente via carta, ou através do apoio das atendentes, quando for o caso. As atribuições da Ouvidoria 

serão as seguintes: Missão: Tem como Missão defender os interesses dos clientes junto a todas as 

áreas da concessionária, numa postura equânime, dando o devido encaminhamento às reclamações 

e/ou sugestões e propondo providências internas, para a melhoria constante dos serviços a serem 

prestados à população; Finalidade: A finalidade é estabelecer critérios, princípios, conceitos e 

diretrizes, para a consolidação da função da Ouvidoria na concessionária, de acordo com os 

dispositivos legais específicos, política e objetivos da qualidade, Contrato de Concessão e 

regulamento dos serviços de água e esgoto, instrumentos esses que nortearão as ações da 

concessionária, conforme estabelecido no Programa da Qualidade. Objetivos: Contribuição para a 

melhoria na qualidade do serviço a ser prestado;  Agilidade na resolução dos problemas, diminuindo 

a burocracia; Garantia da transparência e o acesso às informações da concessionária; Propiciamento 

de maior credibilidade à imagem da concessionária; Melhora dos indicadores agregados à satisfação 
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dos clientes, criando metas desafiadoras; Estreitamento da relação da concessionária com o Procon, 

Agência de Regulação e órgãos afins; Melhoramento e integração interna dos processos relacionados 

aos clientes; Implantação e melhoramento dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento 

Sanitário com o que houver de melhor no mercado, aumentando a confiabilidade dos dados e a rapidez 

na execução dos serviços, através de informações claras e objetivas. Princípios: Credibilidade; 

Envolvimento e genuíno interesse pelas questões que serão levantadas pelos clientes; Profundo 

conhecimento dos valores, da cultura, dos serviços, da história, dos macroprocessos básicos, das 

operações e das características culturais e sociais da comunidade na qual a concessionária atuará; 

Transparência, ética e cidadania; Prazo máximo de 10 (dez) dias de resposta aos clientes, bem como 

a implementação de sistemas eficazes de acompanhamento e avaliação das reclamações dos clientes; 

Zelo pela imagem pública da concessionária. Competências: Execução da função de representante 

dos clientes, junto às áreas da concessionária; Avaliação da procedência de sugestões, reclamações, 

denúncias e o seu encaminhamento às áreas competentes; Agilidade na tramitação das questões dos 

clientes, no âmbito da concessionária; Facilitação do acesso do cliente à Ouvidoria, simplificando os 

seus procedimentos; Identificação e antecipação de problemas no atendimento ao cliente, bem como 

proposição às áreas e à correção de erros, omissões ou abusos cometidos; Participação de reuniões 

em órgãos e entidades de proteção aos clientes; Posicionamento como canal de comunicação entre o 

Procon e a concessionária, facilitando e intermediando as soluções e demandas específicas; 

Desenvolvimento e mantenimento de estritos vínculos de relacionamento e parceria com todas as 

áreas da concessionária, que se relacionarem com os clientes; Zelo pela permanente atualização e 

agilidade dos processos internos de atendimento às reclamações e denúncias dos clientes; 

Implementação de sistemas eficazes de acompanhamento e avaliação das reclamações dos clientes; 

Proposição de atualização da tabela de serviços da concessionária, que envolverá as áreas comercial 

e operacional; Garantia da padronização dos processos de gestão relacionados à Ouvidoria em toda a 

concessionária. Indicadores: Tem a função do efetuamento do acompanhamento da performance da 

concessionária, através dos seguintes índices e análises: Índices de reclamações, por tipo de cliente e 

por tipo de problema; Índice de soluções de problemas; Índice de reincidência do problema; 

Comparação das metas estabelecidas, com índices disponíveis de concessionárias similares 

(benchmark); Mapeamento e número de reclamações, por categoria de serviços; Número de casos 

resolvidos ou não (se não, o porquê?); Índices de eficiência no atendimento da Ouvidoria; Posição 

mensal da concessionária no ranking do Procon, com benchmark de outras concessionárias. 

Resultados: no âmbito das áreas internas: A análise dos resultados das ações da concessionária, 

através das seguintes observações: Identificação e avaliação dos padrões de atendimento; 

Identificação e avaliação do tratamento dado aos serviços solicitados; Propostas de soluções para os 

problemas identificados; Relatórios diários, mensais e anuais de reclamações; Relatório de 

monitoramento, para o controle de prazos; Propostas de implantação de melhorias na prestação dos 

serviços, utilizando os dados de atendimento como indicadores; Mecanismos administrativos e 

informatizados, para a agilização das respostas. Resultados no âmbito dos clientes. Encaminhamento 

e resposta de suas questões, e redução da sua insatisfação com a concessionária. 

Avaliação: SATISFATÓRIO 
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NOTAS TÉCNICAS PARCIAIS E TOTAIS: 

 

 

Saneamento Potim, Empresas: AQUARUM, COPAV e ESAC..................................................53,40 

Potim Ambiental, Empresas: AVIVA e ENOPS..........................................................................46,00 

Grupo EPPO.................................................................................................................................21,60 

Águas Cristalinas de Potim, Empresas: GENERAL WATER e Água Forte.............................78,60 

Empresa PLANEX.......................................................................................................................42,20 

Empresa TERRACOM ...............................................................................................................88,60 
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TERMO DE ENCERRAMENTO DE JULGAMENTO 

 

 

 

 

A Comissão Especial de Licitações, nomeada pela Portaria Nº 211/2019, atendendo ao Edital 

No 053/2019 Retificado - Concorrência No 001/2019, apresenta este Termo Encerramento DE 

JULGAMENTO das Proposta Técnica para a Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de 

Água e de Esgotamento Sanitário e de Serviços Complementares, no Município de Potim/SP, 

finalizando com assinatura dos seus regulares componentes. 

 

Potim 09 de abril de 2020. 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

___________________________________      

                                                                          


