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INTRODUÇÃO 

 

Em 01 de dezembro de 2016 o Município de Riachão do Jacuípe e o Estado da 

Bahia firmaram convênio de cooperação para a regulação, fiscalização e prestação dos 

serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário na vigência da 

gestão associada. O convênio, autorizado pela Lei Municipal nº 886, possibilita a parceria 

entre estes dois entes federados.  

 

Uma vez que a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa) já presta 

esses serviços públicos no território de Riachão do Jacuípe e considerando que integra a 

administração indireta do ente conveniado Estado da Bahia, o titular dos serviços (ou seja, 

o Município de Riachão do Jacuípe) pode contratar esse prestador por meio de contrato 

de programa.  

 

Assim, em atendimento aos requisitos legais para o setor de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário com o objetivo de firmar Contrato de Programa entre o 

Município de Riachão do Jacuípe e a Embasa, foi elaborado o presente Estudo que 

Fundamenta o Contrato de Programa (EFCP).  

 

Este Estudo é composto de diagnóstico e comprovação de viabilidade técnica 

econômica-financeira da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, atendendo assim ao § 5º-A, artigo 11 da LEI 11.445 de 2007 na 

vigência da Medida Provisória 868/2018, que define: 

 

Na hipótese de não existência do plano de saneamento básico aprovado 

nos termos estabelecidos no § 1º do art 19, as condições de validade 

previstas nos incisos I e II do caput poderão ser supridas pela aprovação 

pelo titular de estudo que fundamente a contratação, com o diagnóstico e 

a comprovação da viabilidade técnica e econômica-financeira da 

prestação dos serviços, observado o disposto no §  2º. 
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DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

  1. CARACTERIZAÇÃO GERAL 

1.1 Síntese histórica 

 

O município foi criado pela Lei Provincial nº 1.823 de 1 de agosto de 1878. Elevado 

à categoria de vila com a denominação de Nossa Senhora da Conceição do Riachão do 

Jacuípe. 

 

Segundo o historiador Luís Henrique Dias Tavares, a conquista do território baiano 

começou na primeira metade do século XVI.  No século seguinte, como forma de 

subdivisão das capitanias hereditárias, foram instituídas as Sesmarias, concedidas a 

poderosos guerreadores, como recompensa dos serviços prestados à Coroa Portuguesa. 

As Sesmarias tinham como objetivo incentivar a ocupação das terras e estimular a vinda 

dos colonos.  

 

A Casa da Ponte era o centro de uma propriedade de 160 léguas do Morro do 

Chapéu até o rio das Velhas e pertencia a Antônio Guedes de Brito, primeiro Conde da 

Ponte. Era doação do rei de Portugal em retribuição aos serviços prestados por seu pai 

na expulsão dos holandeses e a ele mesmo, concedendo-lhe o título de Mestre-de-Campo 

e Regente do São Francisco. Ele deveria expulsar ladrões de gado, contrabandistas de 

ouro, negros aquilombados e outros aventureiros. 

 

As terras do Conde da Ponte limitavam-se no município de Riachão do Jacuípe 

com as propriedades de João Peixoto Viegas, a terceira maior fortuna fundiária da Bahia 

no período colonial. 

 

Sabe-se que as famílias mais antigas de Riachão eram os Gonçalves e os 

Mascarenhas provavelmente de origem portuguesa, e os Vasconcellos de origem Franco-

Espanhola. 

 

Em 1950, as primeiras aglomerações urbanas eram: 

 A sede com um registro de 1.552 habitantes; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Morro_do_Chap%C3%A9u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morro_do_Chap%C3%A9u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_das_Velhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Guedes_de_Brito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Peixoto_Viegas
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 Vila de Candeal, com 875 habitantes; 

 Vila de Gavião, com 390 habitantes; e 

 Vila de Riachão do Jacuípe, com 426 habitantes. 

 

Figuravam ainda no município de Riachão os povoados Alto Alegre com 183 

habitantes (nos dias atuais já elevada a cidade com o nome de Capela do Alto Alegre), 

quilômetro 90, atual município denominado Nova Fátima, com 343 habitantes, Pé de 

Serra, com 335 habitantes e atualmente cidade com mesmo nome, Chapada com 300 

habitantes, e Barreiros com 173 habitantes. 

 

Havia outros povoados com menos de 100 habitantes: São João, Casa Nova e 

Ponto Chique. Em divisão administrativa, atualmente o município é constituído do distrito 

sede, do distrito de Barreiros e dos seguintes povoados: Chapada, Vila Aparecida, Terra 

Branca, Ponto Novo, Baixa Nova, Campo Alegre, Descanso, Malhador, São Francisco, 

Salgado, Santana, Pedrinhas, Chapadinha, Barro Preto, Sitio Novo, Maraíba, Açude, Vila 

Guimarães, Primeira Malhada, Almas, Baixa da Areia, Lagoa da Parede, Lagoa da 

Caiçara, entre outros. 

 

Desmembramentos  

 Lei Estadual datada de 17 de dezembro de 1890, fica criada a Vila de 

Conceição do Coité (Conceição do Coité), desmembrando-se do município 

de Riachão do Jacuípe. 

 Pelo Decreto Estadual nº 1.766 de 30 de julho de 1962, fica criado o 

município de Riachão do Jacuípe; 

 Pela Lei Estadual nº 1.683 de 23 de abril de 1962, fica criado o município 

de Candeal, desmembrando-se, do município de Riachão do Jacuípe; 

 Pela Lei Estadual nº 4.409 de 19 de março de 1985, fica criado o município 

de Capela do Alto Alegre, desmembrando-se do município de Riachão do 

Jacuípe; 

 Pela Lei Estadual nº 4.410 de 19 de março de 1985, é criado o município 

de Gavião, desmembrando-se do município de Riachão do Jacuípe; 

 Por Lei Estadual nº 4.411 de 19 de março de 1985, fica criado o município 

de Pé de Serra, desmembrando-se do município de Riachão do Jacuípe; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Capela_do_Alto_Alegre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_F%C3%A1tima_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9_de_Serra
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9_de_Serra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Concei%C3%A7%C3%A3o_do_Coit%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ichu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Candeal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capela_do_Alto_Alegre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gavi%C3%A3o_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9_de_Serra
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 Por Lei Estadual nº 5.022 de 13 de junho de 1989, cria o município de Nova 

Fátima, desmembrando-se do município de Riachão do Jacuípe. 

 

1.2 Dados gerais 

1.2.1 População 

 

De acordo com Censo Demográfico 2010, Riachão do Jacuípe possuía 33.172 

habitantes. Sua densidade demográfica era de 27,87 hab/km2. Em relação à situação do 

domicílio, 19.860 habitantes residiam em áreas urbanas e 13.312 habitantes residiam em 

domicílios rurais, perfazendo um grau de urbanização de 59,9%. Na decomposição por 

gênero, a população era majoritariamente do sexo feminino, ou seja, em números 

absolutos eram 17.003 habitantes do gênero feminino e 16.169 do sexo masculino. 

 

Para o ano de 2018, de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), o município de Riachão do Jacuípe conta com uma população de 

33.403 habitantes. 

Tabela 1 – População Censo2010 e 2018 - IBGE  

  
2010  2018-Estimado  Crescimento  

Incremento 

2010-2018  

Riachão do Jacuípe 33.172 33.403 231 0,09%  

Brasil (sem a população de 

Riachão do Jacuípe) 

190.722.627 208.461.467 17.738.840 1,12% 

Fonte: IBGE Censo 2010  

 

Segundo essas estimativas, Riachão do Jacuípe teria crescido a mais do 

crescimento do país no período, isso em uma área reduzida, como se extrai da próxima 

tabela:    

Tabela 2 – População, Área e Densidade Demográfica  

Ano  População  Área (km²)  
Densidade Demográfica 

(hab./km²)  

1991  37.610 - - 

2000  31.633 1.199,196 27,1 

2010  33.172  1.190.20 27,49 

2018(1)  33.403 1.155,42 27,87 
Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE - Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_F%C3%A1tima_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_F%C3%A1tima_(Bahia)
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Entre 2000 e 2010, a população de Riachão do Jacuípe cresceu a uma taxa média 

anual de 0,23%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. Nesta década, a 

taxa de urbanização do município passou de 48,04% para 59,87%. Em 2010 viviam, no 

município, 33.172 pessoas. Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a uma 

taxa média anual de -1,92%. Na UF, esta taxa foi de 1,08%, enquanto no Brasil foi de 

1,63%, no mesmo período. Na década, a taxa de urbanização do município passou de 

37,72% para 48,04%. 

 

1.2.2 Aspectos Geográficos 

1.2.2.1 Localização 

 

O município de Riachão do Jacuípe está inserido na Região de Desenvolvimento 

Sustentável denominado Bacia do Jacuípe. O município possui 1.155,42 Km² e faz limite 

ao norte com os municípios de Nova Fátima e Conceição do Coité, ao sul com os 

municípios de Serra Preta e Ipirá, a leste com o município de Candeal e a oeste com o 

município de Pé de Serra. 

Figura 1 – Localização de Riachão do Jacuípe em relação aos municípios limítrofes  

 
Fonte: MDA, 2010.  

 
 

Riachão do Jacuípe está localizado entre as coordenadas aproximadas de latitude 

11º81´55´´ S e longitude 39º38´00´´W, a uma altitude média de 219 m acima do nível do 

mar e caracteriza-se pelo clima semiárido. Situado a cerca de 190 Km da capital, a sede 

municipal de Riachão do Jacuípe é cortada por três importantes rodovias, uma federal, a 
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BR 324, que comunica a cidade de Riachão do Jacuípe com importantes municípios da 

Bahia como Capim Grosso, Jacobina e Juazeiro e duas estadual, a BA 120 e BA 233 que 

liga Riachão, por um lado ao município de Conceição do Coité e por outro ao município 

de Serra Preta. Estas três rodovias juntamente com o Rio Jacuípe, se constituem em 

elementos determinantes na estruturação da cidade em suas fases de formação urbana. 

 

Tabela 3 – Vias de acesso e distâncias   

Cidade Vias de Acesso Distância (Km) 

Salvador BR 324 e BR 116 186 

Feira de Santana BR 324 e BR 116 80 

Serrinha BA 411 57 

Conceição do Coité BR 324 33 

Ipirá BA 052 89 

Santaluz BR 324 e BA 416 95 

 

Figura 2 – Rodovias de acessos ao município 

 
Fonte: Modificado Google Maps 

 
 

 

1.2.2.2  Acessos   

Como é mostrado na Figura 2 o município é cortado por três rodovias, uma federal 

e duas estaduais: BR-324, BA-233 e BA-233. 

 

1.2.2.3 Clima   

 

A área do município está incluída no denominado “Polígono das Secas”, com clima 

semi-árido, seco a subúmido e experimentando longos períodos de estiagem ou escassez 
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de chuvas. Possui uma temperatura média alta (24,6° C) e índice de chuvas anual 

apresenta uma variação de 84 mm e 1.166mm.   

 

Figura 3: Mapa de Tipologia Climática (Thornthwaite e Matther 2014)  

 

Fonte: SEI MODIFICADO 

 

1.2.3 Recursos Hídricos 

1.2.3.1 Águas Superficiais 

 

O Município de Riachão do Jacuípe está inserido na bacia do rio Paraguaçu e sub 

bacia do rio Jacuípe. Tem como principal drenagem dentro da área municipal o rio 

Jacuípe, o rio Sacraiú e o rio Tocó (CEI, 1994d). 

 

O rio Jacuípe é uma drenagem perene que ocorre na porção noroeste da área 

municipal passando pela cidade de Riachão do Jacuípe na direção sudeste, sendo que 

no extremo sudeste do município recebe o afluente Riacho Boqueirão pela sua margem 

esquerda. Ao longo do seu percurso, em Riachão do Jacuípe, recebe importantes 

contribuições de afluentes nas proximidades da sede municipal, destacam-se as 

drenagens intermitentes do Riacho do Cedro e o Riacho Pau de colher que entra em 

confluência com o rio Jacuípe pouco ao sul da área urbana de Riachão do Jacuípe. Ocorre 

ainda a estação fluviométrica Riachão do Jacuípe (latitude 11º49’ e longitude 39º 23’) que 

indica uma vazão média anual de 6,04 m³/s, neste trecho, para o período de 1964 a 1996 

(SRH, 1996). 
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O rio Toco é uma drenagem, predominantemente, perene na área municipal, que 

faz a divisa leste com o município de Candeal. Tem a sua foz no sul, no rio Jacuípe. 

 

Figura 4: Mapa das regiões de planejamento e gestão das águas X Rio Paraguaçu 

 

Fonte: INEMA, Mapas Temáticos 

1.2.3.2 Indicadores de Saúde 

 

Na dimensão da saúde municipal, no ano de 2009, Riachão do Jacuípe 

disponibilizava de 74 médicos no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Para dados de mortalidade infantil, segundo o DATASUS, houve redução no 

número de casos, visto que em 2000, Riachão do Jacuípe possuía um nível de mortalidade 

infantil de 51,2 mortos por mil nascidos vivos e em 2010 esse número caiu para 26,5 

mortos a cada mil nascimentos. Em 1991, a taxa era de 74,8. Já na UF, a taxa era de 

21,7, em 2010, de 41,8, em 2000 e 70,9, em 1991. Entre 2000 e 2010, a taxa de 

mortalidade infantil no país caiu de 30,6 óbitos por mil nascidos vivos para 16,7 óbitos por 

mil nascidos vivos. Em 1991, essa taxa era de 44,7 óbitos por mil nascidos vivos.  

 

Tabela 4 – Panorama da Saúde.  

Mortalidade infantil (2010) 26,5 óbitos por mil nascidos vivos 

Internações por diarreia (2010) 0,72 internações por mil habitantes 

Estabelecimentos de saúde SUS (2009) 14 estabelecimentos 

Fonte: IBGE. 
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1.2.3.3 Indicadores epidemiológicos relacionados a doenças de veiculação 

hídrica 

No Brasil, cerca de 20 milhões de habitantes da área urbana não têm acesso à 

água e às condições de saneamento básico, e certas situações, como aglomerações com 

intensa circulação de pessoas, favorecem a transmissão de doenças de veiculação 

hídrica. 

 

As doenças diarreicas, como a febre tifoide, cólera, salmonelose, shigelose, 

poliomielite, hepatite A, verminoses, amebíase e giardíase são responsáveis por vários 

surtos epidêmicos e pelas altas taxas de mortalidade infantil, relacionadas à água para 

consumo humano.  

 

No período de 2007 a 2010, foram notificados 1.088.982 casos de Doenças 

Diarreicas Agudas- DDA na Bahia. A estimativa de incidência na população nesse período 

variou de 16,6 a 20,4/1.000 habitantes. O ano de 2010 obteve as maiores estimativas de 

incidência, tanto na população em geral, quanto na faixa etária de menores de 1 ano e de 

1 a 4 anos, com 155,9/1.000 habitantes e 94,5/1.000 habitantes, respectivamente. 

 

No município de Riachão do Jacuípe, em 2009, houve 720 internações por casos 

de DDA , com um registro de 10 óbitos. 

 

No período de 2007 a 2011, no estado da Bahia foram confirmados 127 casos de 

febre tifoide, representando 10% do total de casos do país. Os maiores números de 

notificações ocorreram na capital, Salvador com 46%, seguido de Itabuna com 19%. No 

município de Riachão do Jacuípe não foi notificado nenhum caso.  

 

Segundo o Ministério da Saúde, em 2009 houve 02 mortalidades no município de 

Riachão do Jacuípe provocada por doenças infecciosas e parasitária. Entre 1995 à 2007 

houveram 10 casos de doenças infecciosas e parasitárias. 

 

1.3 Qualidade da Água Distribuída para a População 
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 O fornecimento de água potável para o município de Riachão é feito por meio do 

Sistema Integrado de Abastecimento. 

 

Antes de chegar aos imóveis, a água passa por um processo de desinfecção com 

cloro e seus compostos para eliminar as bactérias que são invisíveis a olho nu. O cloro 

deve estar presente em toda a rede de abastecimento para que a água chegue com 

qualidade até o consumidor. Por fim, a água recebe uma pequena dose de flúor para 

proteger a dentição, e de cal, para equilibrar o seu ph e, assim, proteger as tubulações da 

rede distribuidora contra a corrosão. 

 
A qualidade da água distribuída para a população deve atender legislação 

específica: 

Portaria Consolidada N° 5 de 28 de setembro de 2017 do Ministério da Saúde  

Estabelece os padrões de potabilidade da água para consumo humano 

Decreto Federal 5440, de 04 de Maio de 2005 

Estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água de 

sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de 

informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano.  

 
     A Embasa realiza o controle de qualidade da água em todo sistema de 

abastecimento, desde os mananciais até o imóvel dos clientes, por meio da coleta de 

amostras e análises laboratoriais nas quais verifica parâmetros como cor, turbidez, pH, 

coliformes, metais, toxinas, além de proporções de flúor e de cloro, produtos químicos que 

devem estar presentes na água distribuída. A frequência das análises varia de acordo com 

o parâmetro analisado, podendo ser de duas em duas horas, diárias, mensais e até 

semestrais, de acordo com a legislação vigente. 

 

 Em atendimento a Legislação Federal, Decreto 5440, anualmente a Embasa 

elabora e divulga em seu site, relatórios sobre a qualidade da água e mensalmente informa 

na conta da água dos clientes, dados referentes à qualidade da água.  Além das 

informações da conta, são disponibilizadas as informações através do Sistema de 

Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Siságua) e no 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério das Cidades (SNIS). 
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Quando solicitado, a empresa fornece os dados às autoridades municipais, a exemplo da 

Vigilância Sanitário local, para acompanhamento da qualidade da água fornecida. 

       

 O gráfico abaixo apresenta um resumo das análises realizadas em 2017 e 2018 

nas redes distribuição no município de Riachão do Jacuípe, relacionando a quantidade 

exigida pelo plano de amostragem, a quantidade realizada e a quantidade em 

conformidade, onde são analisados os parâmetros de cor, turbidez, Escherichia coli, 

Coliformes Totais, Organismos Heterotróficos e Cloro.  

 

Gráfico 1 – Análises do Sistema Integrado de Abastecimento de Riachão do Jacuípe 

 
Fonte: Embasa, 2019 

 

 O presente Diagnóstico propõe a manutenção do controle da qualidade da água 

nos padrões estabelecidos pela legislação vigente. 

 

2.0 SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

2.1 Características Atual do sistema de abastecimento de água   

 

Em divisão administrativa, atualmente o município é constituído do distrito sede, do 

distrito de Barreiros e dos seguintes povoados: Chapada, Vila Aparecida, Terra Branca, 

Ponto Novo, Baixa Nova, Campo Alegre, Malhador, São Francisco, Salgado, Santana, 

Pedrinhas, Chapadinha, Barro Preto, Sitio Novo, Maraíba, Açude, Vila Guimarães, 

Primeira Malhada, Almas  Baixa da Areia, Limoeiro e Vila Gonzaga. 

 

O município de Riachão do Jacuípe é atendido pelo Sistema Integrado de 

Abastecimento de Água, que além da sede municipal e povoados, também é responsável 
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pelo abastecimento nos municípios de 03 sedes municipais (Ichu, Candeal, Santana)  e 

32 localidades, entre os quais os povoados de: Almas, Angico, Baixa de Areia, Barro Preto, 

Baraúna, Bom Sucesso, Baixa Nova, Campinas, Campo Alegre, Casa Nova, Capoeira do 

Rio, Chapadinha, Chapada 2, Flor Roxa, Furrupa, Malhador, Maraíba, Pedrinhas, Primeira 

Malhada, Ponto Novo, Riacho da Areia, São Nicolau, Salgado, Santana, São Romão, Sítio 

Novo, Terra Branca, Traz da Roça, Tomba, Umbuzeiro, Vila Guimarães e  Zé de Tiago. 

No povoado de Vila Aparecida possui um sistema centralizado de água para atender a 

comunidade. Somente os povoados de Açude e São Francisco não são atendidos pelo 

sistema integrado. 

 

O sistema integrado de Riachão do Jacuípe é composto por duas captações 

superficiais, barragem de acumulação, na Barragem São José e Barragem Pedras Altas, 

que aduzem água por adutoras para a   02 Estações Elevatórias água bruta (EEAB-1 e 2) 

localizadas na Barragem de Pedras Altas e ETA de Capim Grosso, em seguida é 

alimentando a adutora de água bruta do Sisal. Esta adutora transporta a água para uma 

estação de tratamento em Riachão do Jacuípe, que lá é conduzido para a próxima 

elevatória para atender o município.  

 

O atendimento da Embasa no município de Riachão do Jacuípe se dá praticamente 

em 98% dos domicílios da sede municipal zona urbana, e 88% dos domicílios da zona 

rural. 

 

2.1.1 Manancial e captação 

 

O SIAA de Riachão do Jacuípe, possui captação duas captações superficiais, 

barragem de acumulação, na Barragem São José e Barragem Pedras Altas, com 

capacidade de acumulação de 395,45 x 106 m³.  

Tabela 5 – Relação das captações SIAA Riachão do Jacuípe – BA 

Barragens 
Volume 

acumulado (m3) 

Altura 

máxima (m) 

Tipo de material 

construtivo 

Comprimento 

total (m) 

Largura do 

coroamento (m) 

 São José do 

Jacuípe 
357000000 42 

Enrocamento de  

Terra 
1540 1560 

Pedras Altas 38450000 360 

Aterro 

(Enrocamento 

com Terra) 
- 1090 

Fonte: Embasa 2018 
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Fotos 1 à 8 – Barragens São José e Pedras Altas-BA 

  Foto 1 – Barragem de Pedras Altas  Foto 2 – Vista Barragem de Pedras Altas  

  Foto 3 – Vista descarga de fundo de Pedras Altas Foto 4 – Vista da barragem Pedras Altas 

  Foto 5 – Barragem de São José do Jacuípe Foto 6 –Barragem de São José do Jacuípe  

  Foto 7 – Vista descarga de fundo São J. Jacuípe Foto 8 – Vista da barragem São José do Jacuípe 

Fonte: Embasa, 2018. 

2.1.2 Adução 

Para adução da água captada até as Estações Elevatórias e de tratamento, as 

adutoras de água bruta (AABs) e adutoras de água tratada, estão dispostas da seguinte 

forma: 
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Tabela 6 – Adutoras de Água Bruta SIAA Riachão do Jacuípe – BA 

Tipo Regime Nome do manancial Material Diâmetro (mm) Extensão (m) 

AAB Gravidade São José FºFº DN 400 8.800 

AAB Gravidade São José   DN 300 8.700 

AAB Recalque Pedras Altas FºFº   69 

AAB Recalque EEAB 1 para EEAB 2 FºFº DN 700 21.262 

AAB Recalque EEAB 2 para RAD’s PRFV DN 500 9.340 

AAB Recalque EEAB 2 para RAD’s FºFº DN 250 9.340 

AAB Gravidade RAD’s  para AAB SISAL PRFV DN 500 6.406 

AAB Gravidade RAD’s  para AAB SISAL FºFº DN 250 6.406 

AAB Gravidade ETA Riachão para Riachão FºFº DN 200 3.000 
 

Fonte: Embasa, 2018. 

Tabela 7 – Adutoras de Água Tratada SIAA Riachão do Jacuípe – BA 

Tipo Regime Nome do manancial Material Diâmetro (mm) Extensão (m) 

AAT Gravidade ETA Riachão para Ichu FºFº DN 200 28.266 

AAT Gravidade Chapada FºFº DN 150 1.500 

AAT Gravidade Ichu para Candeal DEFºFº DN 150 7.565 

AAT Gravidade Ichu para Candeal DEFºFº DN 100 440 

AAT Gravidade Ichu DEFºFº DN 150 1.000 

AAT Gravidade Candeal DEFºFº DN 150 1.024 

AAT Gravidade São  Nicolau PVC DN 100 8.174 

AAT Gravidade Campo Alegre FºFº DN 50 1.950 

AAT Gravidade Malhador PVC DN 60 8.300 

AAT Gravidade Baixa da Areia PVC DN 60 1.450 

AAT Gravidade São Romão/ Flor Roxa PVC DN 60 3.000 

AAT Gravidade Zé de Tiago PVC DN 60 1.200 

AAT Gravidade Campo Alegre FºFº DN 75 2.000 

AAT Gravidade Barro Preto PVC IRRIGA DN 50 1.050 

AAT Gravidade Casa Nova PVC/ FºFº DN 60 200 

AAT Gravidade São Romão/ Flor Roxa PVC DN 60 3.000 
  

Fonte: Embasa, 2018 

No caso da adução de água tratada, que interliga as elevatórias, os recalques 

possuem as seguintes características: 

Tabela 8 – Relação dos recalques SIAA Riachão do Jacuípe– BA 

Tipo Regime Nome do manancial Material Diâmetro (mm) Extensão (m) 

AAT Recalque ETA Riachão para Chapada FºFº DN 150 14.976 

AAT Recalque Chapada para Almas PVC DN 100 4.240 

AAT Recalque Chapada DEFºFº DN 200 11.880 

Fonte: Embasa, 2018. 

2.1.3 Estações de tratamento e elevatórias 

As Elevatórias de Água Bruta, estão localizadas na barragem de Pedras Altas e 

ETA de Capim Grosso, as quais recalcam para o SIAA Riachão do Jacuípe. A Elevatória 
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de Água Bruta 1 está na Barragem Pedras Altas, que é atendida por tomada direta com 

recalque a partir 03 conjuntos motor bomba com vazão de 890 m³/h, potência de 500 CV, 

até a ETA de Capim Grosso, com chegada no reservatório de sucção cap. 600 m³.  

 

A partir do RAD AB 600 m³ - ETA de Capim Grosso, são utilizados 03 conjuntos 

motor bomba, com vazão de 648 m³/h, 125 CV, aduzindo para Caixa de Reunião de 2000 

m³ / São José do Jacuipe e em seguida por gravidade entroncando com a AAB da 

Barragem de São José do Jacuípe / SIAA SISAL. 

 

As Estações Elevatórias possuem equipamentos de bombeamento instalados com 

as seguintes características: 

Tabela 9 – Relação estações elevatórias de água bruta SIAA Riachão do Jacuípe – BA 

Tipo Nome Manancial Vazão (m³/h) Pot. Inst. N° Cj. Exist. 

EEAB Pedra s Altas 890 500 3 

EEAB Capim Grosso 648 125 3 

Fonte: Embasa, 2018. 

Fotos 9 à 12 – Estações elevatórias de água bruta do SIAA Riachão do Jacuípe-BA 

 
 Foto 9 – EEAB I Barragem de Pedras Altas Foto 10 – CMB Barragem Pedra Altas 

  Foto 11 – EEAB II ETA de Capim Grosso Foto 12 – Conjuntos motor bombas EEAB II 
Fonte: Embasa, 2018 

A estação de tratamento ETA, localizada nas imediações da Barragem do Rio 

Jacuípe, dispõe de 04 filtros ascendentes, um reservatório elevado de distribuição RED 

para a lavagem dos filtros, Casa de química (sala de dosagem das soluções de sulfato de 
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alumínio e ácido fluossilicíco), casa de cloração com cilindros de 900Kg, sala dos 

operadores, laboratório (físico-químico) e bacteriológico, tanque de reaproveitamento de 

água de lavagem, depósito de materiais. 

 

Fotos 13 à 18 – Estações elevatórias de água bruta do SIAA Riachão do Jacuípe-BA 

  

Foto 13 – ETA SIAA Riachão do Jacuípe Foto 14 – Vista das Unidades de Filtração Direta  

  

Foto 15 - Unidades Filtro Foto 16 – Unidade de Cloração 

  

Foto 17 – Laboratório ETA Riachão Foto 18 – Reser.Contato / Tq Sulfato e Unid. Filt. 
Fonte: Embasa, 2018 

 

Tabela 10 – Relação estações elevatórias de água tratada SIAA Riachão do Jacuípe – BA 

Tipo Nome  Vazão (m³/h) Alt. Manom. (mca) Pot. Inst. N° Cj. Exist. 

EEAT ETA Riachão para Riachão 80 52 40 2 

EEAT ETA Riachão p/ Chap./ Almas  58 118 40 2 

EEAT Chapada - Almas 14,4 20 3 2 

EEAT ETA Riachão p/ Ichu/Candeal   86 145 75 2 



 

         Prefeitura Municipal  

  Riachão do Jacuípe  

 

 17 

EEAT EEAT- Malhador/Santana 7,2 50 3 1 

EEAT EEAT- Ipueirinha 10 62 4 1 

EEAT EEAT- ETA Riachão - Lav. Filtros 100,38 24 10 1 

EEAT EEAT- ETA Riachão – Baixa Nova 6 65 7,5 1 

EEAT Santana/Baraúnas 10 60 7,5 1 
Fonte: Embasa, 2018. 

 

Fotos 19 e 20 – Estação Elevatória de Água Tratada de Riachão/Ichú/ Candeal/ Chapada /Almas –BA 

  Fotos 19 – EEAT SIAA Riachão  Fotos 20 – CMB EEAT SIAA Riachão 
Fonte: Embasa, 2018. 

2.1.4 Reservatórios de Distribuição 

 

O SIAA Riachão do Jacuípe é composto por uma série de reservatórios para 

atendimento de toda a região de abrangência do sistema, inclusive o Sistema local de 

Riachão do Jacuípe, conforme características a seguir: 

 

Tabela 11 – Relação Reservatórios SIAA Riachão do Jacuípe – BA 

Reservatório Localidade 
Capacidade 

(m³) 

Elevado Riachão - Z.B 50 

Elevado Riachão - Z.B 150 

Elevado Riachão - Z.A 150 

Elevado Almas 50 

Apoiado Candeal 150 

Elevado Chapada 70 

Apoiado 
Riachão do 

Jacuípe 
150 

Elevado São Nicolau 20 

Elevado Inferninho 15 

Fonte: Embasa, 2018. 
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2.1.5 Redes de Distribuição 

As redes de distribuição de água tratada do município de Riachão do Jacuípe 

possuem as seguintes características: 

Tabela 12 – Relação de rede de Água do município de Riachão do Jacuípe – BA 

Localidade Material Diâmetro (mm) Extensão (m) 

Riachão do 
Jacuípe 

CA DN 50 370 

PVC DN 32 285 

PVC DN 50 49.823 

PVC DN 75 5.974 

PVC DN 100 5.614 

PVC DN 150 4.647 

FºFº DN 100 22 

DEFºFº DN 150 1.314 

FºFº DN 200 3.639 

DEFºFº DN 200 956 

DEFºFº DN 250 330 

DEFºFº DN 300 1.290 

Fonte: Embasa, 2018. 

 

 O serviço de saneamento deverá beneficiar a população das áreas 

caracterizadas urbanas do Município, visando a expansão gradual e progressiva dos 

serviços, por meio de sistema público e de condomínios particulares. 

 

2.2 Diagnóstico do Sistema de esgotamento sanitário  

 
Atualmente o município de Riachão do Jacuípe  possui 01 (um) sistema local de 

esgotamento sanitário- SLE que atendem exclusivamente ao empreendimento Conjunto 

Habitacional Tancredo Neves, atendendo a 4,0% da população urbana do município.  

 

O SLE do Conjunto Habitacional Tancredo Neves foi recebido para a operação pela 

Embasa em 1982. Os esgotos domésticos são coletados das unidades habitacionais por 

meio de rede coletora do tipo convencional, seguindo até a estação de tratamento de 

esgoto.  

Tabela 13 – Sistema Local de Esgoto Riachão do Jacuípe 

Sistema Nº ligações de esgoto 

Conjunto Habitacional Tancredo Neves 205 

Fonte: Embasa, SCI abril/2019 
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2.2.1 Coleta e transporte 

A estrutura atual dos sistemas possui 1,3 Km (quilômetros) de rede coletora, com 

diâmetros de 150mm e 01 estação de tratamento. 

Tabela 14 – Rede coletora de Esgoto  

Sistema Diâmetro de rede (mm) Material  Ext. rede (Km) 

Conjunto Habitacional Tancredo Neves 150 PVC 

Vinilfor 

            1,3 

Fonte: Embasa, 2019 

 

2.2.2 Estação de tratamento de esgoto e corpo receptor 

 

A estação de tratamento de esgoto é compostas por: sistema preliminar de 

tratamento e lagoa anaeróbia, com a capacidade de tratar 55 m³/dia, possuindo uma 

eficiência de em torno de 60-80%. 

 

Tabela 15 – Estação de tratamento do Sistema Local de Esgoto   

SISTEMA 
Tipo de 

tratamento 
Coord. da ETE 

Cap. 

Tratamento 

(m³/h) 

Disp. final 

resíduos 

Conjunto 

Habitacional 

Tancredo Neves 

Lagoa 

Anaeróbia 

11°47'55,14"S   

39°22' 59,75" W 
2,29 

Aterro 

municipal 

Fonte: Embasa, 2018 
Tabela 16 – Emissário de Esgoto  

SISTEMA 
Disposição final 

do efluente 

Conjunto Habitacional 

Tancredo Neves 
solo 

Fonte: Embasa, 2018 

 

  

Foto 21: Vista ETE Conj. Hab. Tancredo Neves Foto 22: Vista ETE Conj. Hab. Tancredo Neves 

 

 São realizadas mensalmente, coleta e análise da qualidade do efluente que é 

lançado no solo. 
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Segundo o censo 2010 do IBGE apenas 45,7% da população total residente do 

município possui instalações sanitárias adequadas com a utilização de rede geral e fossa. 

 

A maior parte da cidade possui rede pluviais que recebem ligações clandestinas de 

esgoto, que lançam o efluente diretamente nos canais naturais de drenagem da cidade, 

Riacho Rio de Janeiro e Riacho Boqueirão. Nas áreas ainda sem pavimentação os 

esgotos são lançados nas vias públicas e algumas poucas casas utilizam fossas sépticas 

e sumidouros. 

 

A Tabela 17 mostra o avanço da situação dos domicílios particulares permanentes 

por tipo de saneamento. 

Tabela 17 – Proporção de Domicílios Particulares Permanentes por tipo de Saneamento 

Tipo de Saneamento 
Proporção de domicílios (%) 

2000 2010 

Adequado 39,9 56,8 

Semi-adequado 27,8 28,7 

Inadequado 32,3 14,5 

Fonte: IBGE, 2010. 

Percebe-se que houve desenvolvimento no município nestes 10 anos, onde a 

proporção de domicílios com saneamento adequado aumentou 42% e a proporção de 

domicílios com saneamento inadequado diminuiu em 55%. 

 

Observa-se que, de modo geral, os esgotos primários (vaso sanitário) são dispostos 

em fossas rudimentares e que os esgotos secundários (pia de cozinha e chuveiro) são 

dispostos no solo a céu aberto e/ou em fossas tanto na área urbana quanto na área rural. 

No Setor de Mobilização Sede Urbano, verificou-se que o esgoto é disposto 

predominantemente em fossas, na rede de drenagem e a céu aberto.  

 

O lançamento de esgotos primários e secundários a céu aberto na Sede Municipal 

põe em risco a qualidade de vida da população, principalmente no aspecto da saúde, pois 

além da contaminação do solo e das águas subterrâneas, pode haver a proliferação de 

vetores e focos de doenças. Nos Setores de Mobilização Sede Rural, observa-se a 



 

         Prefeitura Municipal  

  Riachão do Jacuípe  

 

 21 

predominância de fossas como forma de disposição dos esgotos primários, sendo que, os 

esgotos secundários são lançados no solo a céu aberto e/ou fossas rudimentares.  

 

Tabela 18 – Proporção de Domicílios por tipo de instalação sanitária 

Instalação sanitária 1991 2000 

Rede geral de esgoto ou pluvial 24,7 31,1 

Fossa séptica 1,6 14,0 

Fossa rudimentar 8,1 14,0 

Vala 1,4 2,1 

Rio, lago ou mar - 0,9 

Outro escoadouro 0,2 0,4 

Não tem instalação sanitária 64,0 37,5 

Fonte: IBGE. 

 

2.3 Projeção Demográfica 

 

A análise da evolução da população residente do município de Riachão do Jacuípe 

é realizada considerando-se inicialmente a distribuição da população urbana no município. 

Na Tabela 19 apresentam-se dados do número de pessoas residentes, por situação do 

domicílio para os anos de 1991, 2000, 2007 e 2010. O grau de urbanização é informado 

na tabela através da proporção do domicílio rural e urbano. No município de Riachão do 

Jacuípe ocorreu redução de população nos períodos de 1991 a 2000 e um incremento de 

2000 a 2010. 

 

Tabela 19: Distribuição da população residente em Riachão do Jacuípe (1991, 2000, 2007 e 2010) 

Situação do 

Domicílio 

População Residente % de Urbanização 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Urbana 14.557 15.569 19.960 
32,7 49,2 59,9 

Rural 23.053 16.064 13.312 

Município de 
Riachão do 

Jacuípe 
37.610 31.633 33.272 - 

Fonte: IBGE Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010; Contagem de População 2007 (Adaptado). 

 

Na Tabela 20 verificam-se as Taxas de Crescimento Anual – TCA da população 

nas últimas décadas. Para o período de 1991 a 2000, a população total do município 
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diminuiu ao ritmo de -1,9% ao ano, menor que a taxa de crescimento vegetativo da 

população; na área urbana o crescimento da população foi de 0,8% ao ano; naquele 

período ocorreu perda de população por emigração tanto na área rural como urbana. No 

período da última década, 2000 a 2010, a população urbana do município apresentou 

ritmo de crescimento de 0,5% ao ano, resultado da forte emigração no meio rural com 

taxas de -1,9% a.a.; porém a cidade de Riachão do Jacuípe apresentou crescimento de 

população com taxa de 2,5% a.a.. 

 

Tabela 20: População residente e Taxa de Crescimento Anual no município de Riachão do Jacuípe (1991 

a 2010) 

População do População Residente 
Taxa de Crescimento 

Anual (%) 

Município de 

Riachão do 

Jacuípe 

1991 2000 2010 1991-2000 2000-2010 

Urbana 14.557 15.569 19.960 0,8 2,5 

Rural 23.053 16.064 13.312 -4,0 -1,9 

Total 37.610 31.633 33.272 -1,9 0,5 
Fonte: IBGE (Adaptado). 

 

Na Tabela 21 apresenta-se a distribuição da população, segundo o local do 

domicílio, e a evolução do número de domicílios no município de Riachão do Jacuípe. No 

período de 2000 a 2010, ocorre a redução do número de população e de domicílios 

resultando uma taxa positiva de 2,36% ao ano. Na área urbana, apresentou crescimento 

do número de domicílios uma taxa positiva de 4,21% ao ano, com uma média de 3,81 

habitantes por domicílio. 

 

Tabela 21: População residente, domicílios e média de hab/dom. de Riachão do Jacuípe (2000 e 2010) 

População do  2000 2010 
TCA % de 

Dom 

Município de 

Riachão do 

Jacuípe 

Pop Dom Média Pop Dom Média 2000-2010 

Urbana 15.569 4.081 3,81 19.960 6.165 3,24 4,21 

Rural 16.064 3.968 4,05 13.312 3.995 3,33 0,07 

Total 31.633 8.049 3,93 33.272 10.160 3,27 2,36 

Fonte: Fonte: IBGE (Adaptado). 
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Para dotar de maior consistência com a realidade atual da cidade de Riachão do 

Jacuípe, buscou-se nos dados estatísticos de consumidores da EMBASA, ajustar o 

número de população a ser considerada com objetivo de compatibilizar a série histórica 

do IBGE com os dados estatísticos de consumidores. 

 

A EMBASA identifica seus consumidores residenciais a partir das economias 

residenciais, isto é, unidades consumidoras, que são classificadas como ativas ou 

inativas. Diferentemente da Embasa, o número de domicílios residenciais contados pelo 

IBGE é classificado como particulares, improvisados, coletivos, e subdivididos em uso 

permanente, uso ocasional e fechados (vagos). 

 

Observa-se que o nº de domicílios levantados pelo IBGE para o município é inferior 

ao nº de economias residenciais ativas de água, que é de 4.943 (em maio 2019), segundo 

informações cedidas pela Embasa.  

 

Com base em estudo realizados pela Embasa, as projeções da população total e 

dos domicílios elaborados para os próximos 30 (trinta) anos será de 21.682  habitantes e 

6.606 domicílios. 

Tabela 22 – Projeção da população total do município de Riachão do Jacuípe – BA 

Ano 
População 

Urbana 
Domicílios 
Urbanos 

Ano 
População 

Urbana 
Domicílios 
Urbanos 

2019 21636 6267 2034 22445 6440 

2020 21732 6278 2035 22441 6452 

2021 21824 6290 2036 22429 6463 

2022 21910 6301 2037 22410 6475 

2023 21990 6312 2038 22382 6487 

2024 22065 6324 2039 22347 6499 

2025 22134 6335 2040 22303 6511 

2026 22196 6347 2041 22252 6522 

2027 22252 6359 2042 22193 6534 

2028 22301 6370 2043 22127 6546 

2029 22344 6382 2044 22053 6558 

2030 22379 6393 2045 21971 6570 

2031 22408 6405 2046 21882 6582 

2032 22428 6417 2047 21786 6594 

2033 22440 6428 2048 21682 6606 

Fonte: Embasa, 2019. 
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3.0 ESTRUTURA PARA OS PROGRAMAS, OBJETOS E METAS ESPECÍFICAS 

DO DIAGNOSTICO 

3.1 Objetivos e Metas para Expansão dos Serviços 

   

Objetivando o atendimento das áreas de ocupação regular com sistema de 

abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário, priorizando as regiões mais 

adensadas, ficam estabelecidas nos itens a seguir. 

 

3.1.1   Área de Atendimento  

 

 O serviço de saneamento deverá beneficiar a população das áreas 

caracterizadas urbanas do Município, visando a expansão gradual e progressiva dos 

serviços, por meio de sistema público e de condomínios particulares. Desta maneira, ficam 

estabelecidas as seguintes premissas para definição das metas: 

 

 O planejamento se concentrará na sede Municipal e localidades atualmente 

atendidas pela prestadora, que deverá investir prioritariamente na 

modernização dos seus sistemas, manutenção da sua cobertura; 

 Os investimentos devem ocorrer com recursos tarifários, na medida de sua 

viabilidade econômico-financeira, e com recursos não onerosos quando 

disponíveis. 

 Não incluirá áreas de ocupação irregular. Entre muitas disfunções possíveis 

pode-se citar: a desobediência às normas urbanísticas; o não recebimento 

oficial das vias executadas e que devem ser doadas formalmente ao 

patrimônio público; a falta de titulação correta da terra; a falta de 

correspondência entre o projeto apresentado e o executado, entre outras.  

  Não incluirá áreas de obrigação de fazer de terceiros (loteamento 

clandestino ou loteamento irregular ou invasão). 

 Não abrangerá, com sistemas públicos e concepções tradicionais, a 

população rural dispersa que deverá ser atendida por soluções individuais, 

com custos acessíveis e com cooperação com municípios e órgãos 

estaduais de fomento ao desenvolvimento rural. 
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3.1.2 Metas de Expansão do Abastecimento de Água 

 

Cobertura Mínima do Serviço Urbano 

Ano Atual 5° 10° 15° 20° 25° 30° 

Cobertura 

      (%) 

98 99,3 100 100 100 100 100 

  

Objetivo: Medir o percentual de domicílios urbanos com disponibilidade de acesso ao 

sistema público de abastecimento de água. 

Unidade de medida: % 

 

Fórmula de Cálculo: ICA=   (EcoCadResAtÁgua + DomDispÁgua) x100 

 DomÁreaAtendimento 

Onde: 

-  ICA – Índice de Cobertura dos Domicílios com Rede de Abastecimento de Água- (%); 

-  EcoCadResAtÁgua  - economias cadastradas residenciais ativas de água – (unidades); 

-  DomDispÁgua -  domicílios urbanos com disponibilidade de atendimento por rede 

pública de abastecimento - (unidades); 

- Os valores podem variar 2 pontos percentuais para cima e para baixo. 

 

3.1.3     Metas de Eficiência (Controle de Perda) 

 

Programa de Controle de Perdas  

Ano Atual 5° 10° 15° 20° 25° 30° 

 

l/ramal/dia 

 

125,1 

 

<125 

 

<120 

 

<115 

 

<110 

 

<105 

 

<100 

 

Objetivo: Medir as perdas totais na rede de distribuição de água  

Unidade de medida: litros por ramal x dia (L/ramal.dia) 

Fórmula de Cálculo: IPL = VD – (VCM + VO) x 1000 

                                                     NR        365 

Onde: 

- IPL – Índice de Perdas Totais na Distribuição – (litros/ramal x dia). 
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- VD – volume disponibilizado à distribuição = Volume produzido +volume importado – 

volume exportado- (m³/ano). 

- VCM- volume de consumo medido ou estimado - (m³/ano). 

- VO – volume relativo aos usos operacionais, emergências e sociais- (m³/ano). 

- NR- quantidade de ramais- média aritmética de 12 meses do número de ligações ativas 

de água – (unidades). 

- Os valores podem variar até 10 (L/ramal.dia) para cima ou para baixo. 

 

3.1.4  Metas de Expansão do Esgotamento Sanitário 

 

   Cobertura Mínima do Serviço Urbano 

Ano Atual 5° 10° 15° 20° 25° 30° 

Cobertura 

      (%) 

4 >4 >10 >14 19 25 30 

 

Objetivo: Medir o percentual de domicílios urbanos com disponibilidade de acesso ao 

sistema público de esgotamento sanitário. 

Unidade de medida: % 

Fórmula de cálculo: ICE=  (EcoCadResAtEsgoto + DomDispEsgoto) x 100 

                                                    DomÁreaAtendimentoEsgoto  

Onde: 

  -  ICE –Índice de cobertura dos Domicílios com Rede de Coleta de Esgotos – (%). 

  -  IcoCardResAtEsg – economias cadastradas residenciais ativas de esgoto- (unidades). 

  -  DomDispEsgoto- domicílios urbanos com disponibilidade de atendimento por rede 

pública de coleta de esgotos – (unidades). 

- Os valores podem variar 2 pontos percentuais para cima e para baixo. 

 

3.2 Programas, Projetos e Ações propostas 

 

Estão previstos diversos programas e ações, em 30 anos projetados, visando à 

melhoria dos sistemas de abastecimento de água, sendo intervenções no município 

apenas na distribuição, uma vez que o mesmo compõe o sistema integrado. Assim como 

a implantação do sistema de esgotamento sanitário, entre os quais podemos citar: 

 



 

         Prefeitura Municipal  

  Riachão do Jacuípe  

 

 27 

 Crescimento vegetativo - rede de distribuição e ligações; 

 Expansão da cobertura de atendimento de água; 

 Implementação de ações para monitoramento e controle de perdas reais e 

aparentes (remanejamento de redes, setorização, geofonamento e reparo 

de vazamentos, instalação de macromedidores, instalação e substituição de 

hidrômetro...); 

 Implantação do sistema de esgotamento.  

 

3.2.1 Abastecimento de água 

 

Os principais empreendimentos previstos para expansão do sistema de 

abastecimento de água para o período de 30 anos e seus quantitativos estimados são: 

 

AÇÕES DE CURTO PRAZO (até 05 anos) 

 

 Extensão de rede do sistema de abastecimento de água na sede para atender 

cobertura de 100%. 

 Custo Estimado: R$ 280.000,00; 

 Substituir de adutora 400 mm e 600 mm. 

 Custo Estimado: R$ 246.492,42; 

 Ações de combate as perdas físicas e aparentes. 

 Custo Estimado: R$ 210.000,00; 

 Elaborar projeto de setorização com a instalação de macromedidores e estações 

pitométricas nas áreas delimitadas. 

Custo Estimado: R$ 170.000,00; 

 Iniciar a setorização física e comercial, instalando redes e dispositivos de controle 

e reservação. 

Custo Estimado: R$ 510.000,00; 

 Manter hidrometração em 100% dos imóveis e substituir os existentes com mais de 

8 anos de uso.  

Custo Estimado: R$ 609.095,68; 

 Construção da ETA SISAL (RATEIO) 

Custo Estimado: R$ 1.188.704,15; 
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 Construção da adutora de Ponto Novo e Pedras Altas (RATEIO). 

Custo Estimado: R$ 7.474.849,27; 

 Atendimento ou manutenção do atendimento das áreas rurais em localidades não 

atendidas atualmente pela EMBASA, e população rural dispersa, excetuando 

aquelas localidades que estão previstas no PPA.   

 

AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (de 06 à 15 anos) 

 

 Extensão de rede do sistema de abastecimento de água na sede para atender 

cobertura de 100%. 

 Custo Estimado: R$ 350.000,00; 

 Substituir de adutora 400 mm e 600 mm. 

 Custo Estimado: R$ 246.492,42; 

 Solicitar renovação de outorga (rateio) 

Custo Estimado: R$ 7.800,00; 

 Manter hidrometração em 100% dos imóveis e substituir os existentes com mais de 

8 anos de uso. 

Custo Estimado: R$ 513.075,01; 

 Continuar a setorização física e comercial, instalando redes e dispositivos de 

controle e reservação. 

Custo Estimado: R$ 1.020.000,00; 

 

AÇÕES DE LONGO PRAZO (de 16 à 30 anos) 

 

 Solicitar renovação de outorga (rateio) 

Custo Estimado: R$ 7.800,00; 

 Executar  ligações de água e extensão de rede de distribuição 

Custo Estimado: R$ 1.400.000,00; 

 Manter hidrometração em 100% dos imóveis e substituir os existentes com mais de 

8 anos de uso. 

Custo Estimado: R$ 3.010.349,18; 

 

3.2.2 Sistema de Esgotamento Sanitário 
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 Para que o município chegue a meta de 30% de cobertura para os próximos 

30 anos conforme disposto meta estabelecida, por não existir o serviço de esgotamento 

atualmente, será necessário a realização das seguintes etapas: 

 

Estudos de Concepção – conjunto de estudos e conclusões referentes ao 

estabelecimento de todas as diretrizes, parâmetros e definições necessárias e suficientes 

para a caracterização completa do sistema a projetar, tendo como objetivos:  

 

 Identificação e qualificação de todos os fatores intervenientes com o sistema 

de esgotos;  

 Diagnóstico do sistema existente, considerando a situação atual e futura 

(caso já exista); 

 Estabelecimento de todos os parâmetros básicos de projeto; 

 Pré-dimensionamento das unidades dos sistemas, para as alternativas 

selecionadas; - escolha da alternativa mais adequada mediante a 

comparação técnica, econômica e ambiental, entre as alternativas, 

levantando os impactos negativos e positivos;  

 Estabelecimento das diretrizes gerais de projeto e estimativa das 

quantidades de serviços que devem ser executados na fase de projeto;  

 Projeto Básico – conjunto de elementos necessários e suficientes, com 

precisão adequada, para caracterizar a obra e o serviço, ou o complexo de 

obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações 

dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade do 

empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição 

dos métodos e do prazo de execução;  

Projeto Executivo – conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 

completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). 
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3.2.3 Ações para Saneamento em áreas rurais 

 

Os imóveis dispersos e em locais essencialmente rurais deverão ter soluções 

individuais, com custos compatíveis à realidade socioeconômica dos seus moradores. 

Sendo dever do município buscar cooperação técnica para capacitar e fomentar 

tecnologias mais apropriadas. 

 

Regra geral, não há impactos ambientais das soluções individuais mais usadas no 

Brasil quando usadas em locais rurais, cuja capacidade de absorção do solo e a resiliência 

ambiental é suficiente para manutenção das tecnologias mais baratas, como as fossas 

sanitárias. 

 

Por isso, o município em parceria com o Estado Bahia deverá promover a utilização 

das fossas sanitárias, conhecidas também como fossas sépticas que são unidades de 

tratamento primário de esgoto nas quais são feitas a separação e a transformação físico-

química da matéria sólida contida no esgoto. É uma maneira simples e barata de 

disposição dos esgotos e indicada, sobretudo, para a zona rural ou residências isoladas. 

Se bem cuidada, ela evita a contaminação das águas, apesar de não promover a 

reciclagem dos dejetos humanos. Nelas há uma decomposição dos dejetos tornando o 

esgoto residual e com menor quantidade de matéria orgânica. 

No longo prazo, o município poderá financiar a implantação de novas tecnologias 

sociais de saneamento básico rural, principalmente àquelas que possibilitam o reuso do 

efluente de esgoto da Fossa Séptica Biodigestora na agricultura. 

 

AÇÕES DE CURTO PRAZO (até 05 anos) 

 

 Elaborar o Projeto Executivo, através do qual será estabelecido o conjunto dos 

elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com 

as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

Custo Estimado: R$ 488.565,00. 
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 4. INVESTIMENTOS 

 

   O plano de investimento em obras para adequação e ampliação dos sistemas de 

água e implantação do sistema de esgotamento sanitário está baseado informações 

disponíveis, não possuindo as características e detalhamento típico dos projetos de 

engenharia e meio ambiente. As reais intervenções que serão realizadas nos sistemas de 

água e esgoto dependem de estudos detalhados e projetos específicos e das respectivas 

aprovações ambientais e dos demais órgãos de controle, que poderão resultar em ações, 

soluções e dispêndios diferentes dos previstos. 

 

Para o atendimento de todos os programas e ações dos próximos 30 anos, de forma 

qualitativa e quantitativa, nas demandas dos sistemas de água e esgoto de João Dourado, 

são necessários investimentos da ordem de R$ 38,74 milhões, em valores nominais, que 

estão condicionados a geração de recursos tarifários suficientes e às fontes de 

financiamentos citados nos itens posteriores. 

 5. FONTES DE FINANCIAMENTOS 

 

     O Plano foi desenvolvido admitido que para executar os investimentos, a Política 

Nacional de Saneamento, criará possibilidades para equacionamento dos recursos 

necessários para atender as metas propostas. 

 

      As principais fontes de recursos identificadas, conforme cenário setorial atual, 

para que possam ser executadas as ações previstas no planejamento foram: 

 

  Geração de recursos tarifários (receitas menos despesas) para: 

 Investimentos diretos; 

 Contrapartidas de financiamentos; 

 Reposição do parque produtivo; 

 Garantias financeiras de financiamentos. 

 Cobrança pelo Uso da Água; 

 FGTS e FAT; 

 Recursos privados; 

 Expansão Urbana (loteadores, conjuntos habitacionais e loteamentos sociais). 
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         As fontes de recursos identificadas poderão se transformar em investimentos frente 

ao previsto no plano das seguintes formas: 

 Programas com recursos próprios (tarifa);   

 Repasse a fundo perdido ou financiamentos (Estadual ou Federal) 

 Financiamentos nacionais, BNDES e CEF (FAT e FGTS); 

 Financiamentos internacionais (BID, BIRD, JBIC,etc.) 

 Empreendimentos Imobiliários; 

 Orçamento Fiscal (União, Estado e Município). 

 

6. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

 

 As atividades acima descritas são essenciais para propiciar a operação permanente 

dos sistemas de água e esgotos da cidade. De caráter preventivo, em sua maioria, buscam 

conferir grau adequado de segurança aos processos e instalações operacionais evitando 

descontinuidades. 

 

 Como em qualquer atividade, no entanto, sempre existe a possibilidade de 

ocorrência de situações imprevistas. As obras e os serviços de engenharia em geral, e os 

de saneamento em particular, são planejados respeitando-se determinados níveis de 

segurança, resultado de experiências anteriores e expresso na legislação ou em normas 

técnicas. 

 

 Quanto maior o potencial de causar danos aos seres humanos e ao meio ambiente, 

maiores são os níveis de segurança estipulados. Casos limites são, por exemplo, os de 

usinas atômicas, grandes usinas hidrelétricas, entre outros. 

 

 O estabelecimento de níveis de segurança e, conseqüentemente, de riscos 

aceitáveis é essencial para a viabilidade econômica dos serviços, pois quanto maiores os 

níveis de segurança maiores são os custos de implantação e operação. 

 

A adoção sistemática de altíssimos níveis de segurança para todo e qualquer tipo de 

obra ou serviço acarretaria um enorme esforço da sociedade para a implantação e 
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operação da infraestrutura necessária a sua sobrevivência e conforto, atrasando seus 

benefícios. E o atraso desses benefícios, por outro lado, também significa prejuízos à 

sociedade. Trata-se, portanto, de encontrar um ponto de equilíbrio entre níveis de 

segurança e custos aceitáveis. 

 

 No caso dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, foram 

identificados nos quadros 1 e 2 a seguir os principais tipos de ocorrências, as possíveis 

origens e as ações a serem desencadeadas. Conforme acima relatado, a contratada 

disponibilizará seja na própria cidade ou através do apoio de suas diversas unidades no 

Estado, os instrumentos necessários para o atendimento dessas situações de 

contingência. Para novos tipos de ocorrências que porventura venham a surgir, a 

prestadora promoverá a elaboração de novos planos de atuação. 

 

Quadro 1- Sistema de abastecimento de água 

 Ocorrência Origem Plano de Contingência 

1.Falta d’água 

generalizada 

 Períodos de chuvas com 

ocorrência de inundação, em 

geral, das instalações, 

comprometendo a qualidade e o 

funcionamento dos 

equipamentos e estruturas. 

 Deslizamento de encostas 

/movimentação do solo / 

solapamento de apoios de 

estruturas com arrebentamento 

da adução de água bruta. 

 Interrupção prolongada no 

fornecimento de energia elétrica 

nas instalações de produção de 

água. 

 Vazamentos de cloro nas 

instalações de tratamento de 

água. 

 Contaminação dos mananciais 

por acidentes como 

derramamento de substâncias 

tóxicas na bacia a montante, 

 Comunicar à população, hospitais, 

Unidades Básicas de Saúde, quartéis, 

instituições, autoridades competentes, 

entre outros, através dos meios de 

comunicação disponíveis. 

 Contratar obras de reparos das instalações 

atingidas em caráter emergencial se preciso 

for. 

 Implementar de cronograma de 

abastecimento por manobras. 

 Controlar a água disponível nos 

reservatórios. 

 Adequar o plano de ação às características 

da ocorrência. 

 Disponibilizar caminhões pipa para 

fornecimento emergencial de água.  

 Comunicar à concessionária de energia 

elétrica para a disponibilização de gerador 

de emergência na falta continuada de 

energia. 

 Comunicar à polícia em caso de 

vandalismo. 
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alterando a qualidade da água 

que será captada, tornando-a 

inadequada ao consumo. 

 Ações de vandalismo. 

2. Falta d’água 

parcial ou 

localizada 

 Deficiências de água nos 

mananciais em períodos de 

estiagem 

 Interrupção temporária no 

fornecimento de energia elétrica 

nas instalações de produção 

e/ou distribuição de água 

 Danificação de equipamentos 

de estações elevatórias de água 

tratada 

 Danificação de estruturas de 

reservatórios e elevatórias de 

água tratada 

 Rompimento de redes e linhas 

adutoras de água tratada 

 Ações de vandalismo  

 Adequar o plano de ação às características 

da ocorrência. 

 Comunicar à população, hospitais, 

Unidades Básicas de Saúde, quartéis, 

instituições, autoridades competentes, 

entre outros, através dos meios de 

comunicação disponível. 

 Comunicar à polícia em caso de vandalismo 

 Disponibilizar caminhões pipa para 

fornecimento emergencial de água. 

 Contratar obras de reparos das instalações 

atingidas em caráter emergencial se preciso 

for. 

 Implementar de cronograma de 

abastecimento por manobras. 

 Instalar equipamentos reserva. 

 

Quadro 2 – Sistema de Esgotos Sanitários 

Ocorrência Origem Plano de Contingência 

1. Paralisação 

da estação de 

tratamento de 

esgotos 

 Interrupção no fornecimento 

de energia elétrica nas instalações de 

tratamento. 

 Danificação de equipamentos 

eletromecânicos/ estruturas. 

 Ações de vandalismo. 

 Comunicar à população, hospitais, 

Unidades Básicas de Saúde, quartéis, 

instituições, autoridades competentes, 

entre outros, através dos meios de 

comunicação disponível. 

 Comunicar à polícia em caso de vandalismo 

 Comunicar à concessionária de energia 

elétrica para a disponibilização de gerador 

de emergência na falta continuada de 

energia. 

 Comunicar os órgãos de controle ambiental. 

 Instalar equipamentos reserva. 

 Contratar obras de reparos das instalações 

atingidas em caráter emergencial se preciso 

for. 

2. Extravasa-

mentos  de 

esgotos em 

estações 

elevatórias 

 Interrupção no fornecimento 

de energia elétrica nas instalações de 

bombeamento. 

 Danificação de equipamentos 

eletromecânicos/ estruturas 

 Ações de vandalismo. 

3. Rompimento 

de linhas de 

recalque, 

coletores tronco, 

 Desmoronamento de taludes/ 

paredes de canais. 

 Erosões de fundos de vale. 

 Rompimento de travessias. 
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interceptores e 

emissários 

 Sinalizar e isolar a área como medida 

preventiva de acidentes. 

 Implantar sistema de desvio e isolamento 

do trecho avariado para não prejudicar as 

áreas circunvizinhas em caso de acidentes 

em coletores de esgoto. 

 Executar trabalhos de limpeza e 

desobstrução. 

 

4. Ocorrência de 

retorno de 

esgotos em 

imóveis 

 Lançamento indevido e 

águas pluviais em redes coletoras de 

esgoto. 

 Obstruções em coletores de 

esgoto. 

  

 

7. MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 

 

 O operador dos serviços de saneamento deverá elaborar relatórios gerenciais 

contendo: 

 

 A evolução dos atendimentos em abastecimentos de água, coleta de esgotos e 

tratamento de esgotos, comparando o indicador com as metas do Diagnóstico; 

 

 Plantas ou mapas indicando as áreas atendidas pelos serviços; 

 

 Avaliação da qualidade da água distribuída para a população, em conformidade com 

a portaria de Consolidação nº 05 de 28/09/2017 - Anexo 5 do Ministério da Saúde; 

 

 Informações de evolução das instalações existentes no município, como por 

exemplos, quantidade de rede de água e de esgotos, quantidades de ligações de água e 

esgotos, quantidades de poços, estações de tratamento, estações elevatórias de esgotos, 

etc. 

 

 Balanço patrimonial dos ativos afetados na prestação dos serviços; 

 

 Informações operacionais indicando as ações realizadas no município, como por 

exemplos, quantidade de análises de laboratório realizados, remanejamentos realizados 
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nas redes e ligações de água e esgotos, troca de hidrômetros, cortes da água, consertos 

de vazamento, desobstrução de rede e ramais de esgotos, reposição asfáltica, etc. 

 

 Dados relativos ao atendimento ao cliente, identificando o tipo de solicitação, 

separando a forma de atendimento (Call Center, Balcão de atendimento e outros); 

 Informações contendo Receitas, despesas e Investimentos realizados por ano. 

 

8. COMPROVAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA DA 

PRESTAÇÃO DEOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

8.1 Considerações Iniciais  

 

A comprovação de viabilidade técnica e econômico-financeira do Município de 

Riachão do Jacuípe foi baseada no Modelo Fluxo de Caixa Livre Descontado, amplamente 

utilizado pelo mercado para análise de projetos de investimento. O estudo estabelece o 

fluxo de caixa do município em um horizonte de 30 anos considerando as projeções das 

receitas, dos custos e dos investimentos de acordo com os parâmetros e dados 

apresentados no Diagnóstico Municipal de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário (item 1) e em informações contábeis e gerenciais cedidas pela companhia de 

saneamento que opera os serviços de água e esgoto do município, posição de 31 de 

dezembro de 2017. 

8.2 Premissas 

 

A área de abrangência da prestação dos serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário é, principalmente, a área urbana do município, na data base da 

comprovação de viabilidade. A expansão deverá atingir o nível desejado de cobertura dos 

serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário previstas no Diagnóstico.  

Ao mesmo tempo, os critérios técnicos básicos como população, domicílios, tarifas médias 

utilizados na comprovação da viabilidade econômico-financeira, no período de 2019 a 

2048, advêm a partir de dados iniciais na data-base de dezembro de 2017, conforme pode 

ser observado no quadro abaixo: 
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Quadro 03- Projeção da Demandas dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário Período 

2018-2047 

 

A expansão dos serviços deve ocorrer a partir da ampliação do índice cobertura na 

área de atendimento contratualmente pactuada ao longo da vigência do contrato conforme 

Quadro 3. 

 

Atualmente, além da cobertura de aproximadamente 98% da área urbana. 

 

Desta forma, o índice de cobertura na área de atendimento indica o percentual de 

domicílios urbanos com infraestrutura disponibilizada para o acesso da população ao 

sistema público de água e ao sistema público de esgotos no período do contrato, sendo 

calculada através da expressão simplificada: 

 

ICA = (EcoCadResAtÁgua + DomDispÁgua) x 100 

População 

Urbana

Domicílios 

Urbanos
Água Esgoto Água Esgoto Água - ICA Esgoto - ICE Água Esgoto Média

2017 23.886 9.597 12.657 228 1.901.564 26.036 100% 2% 2,73 1,66 2,72

2018 24.193 9.765 12.879 367 1.931.808 42.405 100% 4% 2,84 1,75 2,82

2019 24.503 9.936 13.104 511 1.962.350 59.725 100% 5% 2,95 1,84 2,92

2020 24.813 10.108 13.332 659 1.993.190 78.034 100% 7% 3,07 1,94 3,03

2021 25.126 10.283 13.562 812 2.024.326 97.370 100% 8% 3,19 2,05 3,14

2022 25.440 10.459 13.795 971 2.055.756 117.772 100% 9% 3,19 2,08 3,13

2023 25.755 10.638 14.030 1.134 2.087.480 139.283 100% 11% 3,19 2,10 3,12

2024 26.072 10.819 14.269 1.303 2.119.497 161.943 100% 12% 3,19 2,13 3,11

2025 26.391 11.001 14.510 1.477 2.151.803 185.795 100% 13% 3,19 2,16 3,11

2026 26.710 11.186 14.753 1.656 2.184.399 210.886 100% 15% 3,19 2,19 3,10

2027 27.031 11.373 15.000 1.841 2.217.282 237.260 100% 16% 3,19 2,22 3,10

2028 27.354 11.562 15.249 2.031 2.250.450 264.963 100% 18% 3,19 2,25 3,09

2029 27.678 11.752 15.501 2.227 2.283.901 294.046 100% 19% 3,19 2,29 3,09

2030 28.003 11.945 15.755 2.429 2.317.633 324.557 100% 20% 3,19 2,32 3,08

2031 28.329 12.140 16.012 2.636 2.351.645 356.547 100% 22% 3,19 2,35 3,08

2032 28.656 12.337 16.272 2.849 2.385.933 390.069 100% 23% 3,19 2,38 3,08

2033 28.984 12.536 16.535 3.068 2.420.495 425.176 100% 24% 3,19 2,41 3,07

2034 29.314 12.737 16.800 3.293 2.455.329 461.924 100% 26% 3,19 2,45 3,07

2035 29.644 12.940 17.068 3.525 2.490.431 500.369 100% 27% 3,19 2,48 3,07

2036 29.975 13.145 17.338 3.762 2.525.800 540.570 100% 29% 3,19 2,52 3,07

2037 30.307 13.352 17.611 4.006 2.561.433 582.585 100% 30% 3,19 2,55 3,07

2038 30.640 13.499 17.805 4.050 2.597.314 590.746 100% 30% 3,19 2,55 3,07

2039 30.974 13.646 17.999 4.094 2.633.452 598.966 100% 30% 3,19 2,55 3,07

2040 31.308 13.793 18.193 4.138 2.669.843 607.243 100% 30% 3,19 2,55 3,07

2041 31.644 13.941 18.388 4.182 2.706.485 615.577 100% 30% 3,19 2,55 3,07

2042 31.979 14.089 18.583 4.227 2.743.374 623.967 100% 30% 3,19 2,55 3,07

2043 32.315 14.237 18.778 4.271 2.780.506 632.412 100% 30% 3,19 2,55 3,07

2044 32.652 14.385 18.974 4.315 2.817.878 640.912 100% 30% 3,19 2,55 3,07

2045 32.989 14.534 19.170 4.360 2.855.485 649.466 100% 30% 3,19 2,55 3,07

2046 33.327 14.682 19.366 4.405 2.893.324 658.072 100% 30% 3,19 2,55 3,07

2047 33.665 14.831 19.562 4.449 2.931.390 666.730 100% 30% 3,19 2,55 3,07

Ano

Área de Atendimento 

(hab)

Economias Residenciais 

(econ)

Volume Faturado Total 

(m³)

Tarifas médias efetivas 

(R$/m³)

Índice de Cobertura                                    

(%)
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                 DomÁreaAtendimentoÁgua 
 

Onde: 

ICA = Índice de Cobertura dos Domicílios Urbanos com Disponibilidade de Rede 
Pública de Abastecimento de Água (%) 

EcoCadResAtÁgua = economias cadastradas residenciais ativas de água 
(unidades) 

DomDispÁgua = domicílios não conectados, mas com disponibilidades de acesso 
a rede pública de abastecimento, sejam com ligações suprimidas ou com sistemas 
particulares (unidades) 

DomÁreaAtendimentoÁgua = projeção de domicílios, na área de atendimento com 
água, na data base da assinatura do contrato (unidades) 

 

ICE = (EcoCadResAtEsgoto + DomDispEsgoto) x 100 

                    DomÁreaAtendimentoEsgoto 

Onde: 

ICE= Índice de Cobertura dos Domicílios Urbanos com Disponibilidade de Rede 
Pública de Coleta de Esgotos (%) 

EcoCadResAtEsgoto = economias cadastradas residenciais ativas de esgoto 
(unidades) 

DomDispEsgoto = domicílios não conectados, mas com disponibilidades de acesso 
a rede pública de coleta de esgoto (unidades) 

DomÁreaAtendimentoEsgoto = projeção de domicílios com esgotamento sanitário, 
na área de atendimento da data base da assinatura do contrato (unidades). 

 

 

8.3 Projeção de Receitas  

 

As receitas são identificadas com base na tarifa média projetada do município e na 

projeção do volume faturado, com atualização de valor pelo indicador de inflação IPCA e 

acréscimo de reajustes tarifários. 
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A projeção do volume faturado é calculado por meio do volume medido/estimado 

médio por economia1de água e esgoto e o número de economias residenciais existentes. 

O volume medido/estimado é projetado considerando as variações de: número de 

habitantes por domicílio, crescimento da renda per capita e na evolução do consumo de 

água por habitante. As economias existentes atendidas no período estudado são 

estimadas considerando a evolução populacional e as metas de atendimento propostas 

no estudo de diagnóstico. 

 

8.4 Projeção de Custos 

 

A projeção dos custos considera seu comportamento histórico e, principalmente, a 

sua relação frente à evolução dos volumes, o que, indiretamente determina o crescimento 

dos sistemas e dos seus gastos. De acordo com seu perfil, os custos são classificados em 

Diretos, Indiretos e Outros custos. Os custos diretos são aqueles gastos na operação e 

expansão dos sistemas de água e esgoto do município, assim como na estrutura 

administrativa de apoio à gestão. Os Custos indiretos são gerados a partir de gastos com 

serviços de suporte (custos com sistemas de informática, advogados, licenças ambientais, 

projetos, consultorias, contabilidade, tesouraria, captação de recursos, almoxarifado etc.). 

Os Outros custos referem-se a perdas de faturamento, impostos sobre faturamento e 

imposto de renda. 

 

Os principais parâmetros influenciadores dos custos são: produtividade do setor de 

saneamento, produtividade da companhia que realiza gestão dos sistemas municipais de 

água e esgoto, preços dos insumos e da mão-de-obra, custos com inadimplência e 

impostos. 

 

8.5 Taxa de Desconto 

O modelo econômico-financeiro utilizou a taxa média ponderada de capital (CMPC) 

para descontar os valores futuros do fluxo de caixa. A CMPC usada foi de 

                                                           
1 Economia é um conceito utilizado setor de saneamento para se referir unidades habitacionais, podendo ser imóveis unidomicilar, ou 
pluridomicilar, como apartamentos de um mesmo edifício. 
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aproximadamente 8,66%, calculada através da ponderação média do capital de empresas 

do setor de saneamento. 

 

8.6 Investimentos 

Os investimentos referem-se aos ativos direcionados a cada município acrescido do 

Capital de Giro necessário para operação dos sistemas. O total de ativos é composto pelo 

valor dos ativos existentes, atualizados pelo IPCA, somados aos investimentos 

necessários para expansão, visando ao atendimento das metas do estudo de diagnóstico 

e a reposição dos ativos já existentes.  

 

O nível de cobertura de água tem a perspectiva de atingir 100% no período, enquanto 

que o indicador de cobertura de esgotamento sanitário teria seu índice de cobertura 

elevado de forma gradual, chegando a 30% a partir de 2037. Os Fluxos dos Investimentos 

referem-se aos ativos direcionados ao município acrescido do Capital de Giro necessário 

para operação dos sistemas. O total de ativos é composto pelo valor dos Ativos existentes, 

atualizados pelo IPCA, (R$ 21.031.348) somados aos investimentos necessários para 

expansão, visando à ampliação e à reposição dos ativos. 
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Quadro 04 - Projeção do Fluxo de Investimentos dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento 

Sanitário (Período 2018-2047) 

 

8.7 Análise da Viabilidade 

O valor presente do fluxo de caixa descontado operacional do município projetado 

para 30 anos é de R$ 30.379.282 (negativo), com a taxa de desconto de 8,66%. Conforme 

demonstra a tabela a seguir: 

Tabela 23 - Fluxo de Caixa Descontado do município projetado (30 anos) 

Descrição Valores 

Receita Bruta             88.169.288 

(-) Impostos e taxas sobre receita             (5.986.695) 

(-) Custos com evasão             (6.030.779) 

Imobilizado e 

Obras

Var. Capital 

de Giro
Total

2018                420.627           18.097                 438.724 

2019             5.013.095           23.390              5.036.485 

2020             5.157.444           21.572              5.179.016 

2021                918.567           22.967                 941.534 

2022             1.052.330              8.631              1.060.961 

2023             1.396.077              8.896              1.404.974 

2024             1.414.404              9.175              1.423.579 

2025             1.432.872              9.466              1.442.338 

2026                941.485              9.770                 951.256 

2027                950.047           10.089                 960.137 

2028                958.763           10.423                 969.187 

2029                926.139           10.773                 936.912 

2030                926.547           11.139                 937.686 

2031             1.179.049           11.522              1.190.571 

2032             1.192.328           11.923              1.204.250 

2033                976.502           12.343                 988.845 

2034             5.029.483           12.783              5.042.266 

2035             5.119.606           13.244              5.132.850 

2036             5.209.923           13.726              5.223.649 

2037             1.336.733           14.232              1.350.964 

2038             1.348.183              8.031              1.356.214 

2039             2.035.803              8.089              2.043.892 

2040             2.008.705              8.145              2.016.850 

2041             2.033.282              8.201              2.041.484 

2042             2.058.092              8.257              2.066.349 

2043             2.083.142              8.311              2.091.453 

2044             2.108.439              8.365              2.116.803 

2045             2.133.989              8.417              2.142.407 

2046             2.159.802              8.469              2.168.271 

2047             3.223.509              8.520              3.232.029 

Ano

Investimentos
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Receita Líquida              76.151.814 

(-) Custos operacionais dos serviços           (62.562.146) 

EBITDA - Resultado Operacional            13.589.668 

(-) IR+CSLL operacional             (4.620.487) 

(+) Benefício Fiscal da Amortização             4.247.174 

 

EBI - Resultado após impostos e depreciação            13.216.355 

(-) Fluxo dos Investimentos           (43.595.637) 

Fluxo de caixa líquido operacional           (30.379.282) 

Fonte: Embasa 2019 

A Receita Bruta equivale ao somatório da Receita Direta e Receita Indireta. Com 

base na tarifa média efetiva do município de R$ 2,72 de água por economia existente e 

no volume projetado de 1.901.564 m3 de água, encontra-se a Receita Direta Total 

equivalente a R$ 5.243.527 no primeiro ano. E a Receita Bruta Total do ano base, equivale 

a R$ 5.506.807, enquanto a diferença é composta por receitas indiretas. Projetando-se a 

Receita Total para os próximos 30 anos e descontando a valor presente com base no 

Custo Médio Ponderado de Capital de 8,66%, tem-se a Receita Bruta de R$ 88.169.288.  

 

Os Custos Operacionais de R$ 62.562.146 equivalem aos custos diretos e indiretos 

que são projetados com base no custo unitário e no volume projetado por ano com base 

nas variáveis citadas anteriormente. 

 

Os Impostos, taxas e contribuições foram calculados com base na alíquota efetiva 

de aproximadamente 6,79%. Esta alíquota é encontrada com base na alíquota de 9,25% 

(somatório das alíquotas de PIS e COFINS) deduzida dos créditos percebidos nos 

insumos da prestação de serviços de água e esgoto. Já o custo com inadimplência é de 

6,84%, projetado com base na diferença entre o faturamento e a arrecadação do município 

nos últimos 12 meses. Confrontando este dado com a Receita Bruta Total, é possível 

projetar um custo de evasão total no período em valor presente de R$ 6.030.779. 
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Tabela 24 – Total do Fluxo Descontado de Investimentos projetado (30 anos) 

Descrição Valores 

Base de Ativos Líquidos atualizados       21.031.348 

Previsão de Investimentos (30 anos)     22.396.152 

Necessidade de Capital de Giro         168.137 

Fluxo Total de Investimentos   43.595.637 

Fonte: Embasa 2019 

A base de Ativos líquidos do Município é de R$ 21.031.348. Considerando as metas 

do estudo de diagnóstico para ampliação do atendimento de água e esgoto, projetam-se 

investimentos, em valor presente, de R$ 22.396.152 a serem usados para expansão e 

reposição dos sistemas. A necessidade de Capital de Giro (NCG) total para operar os 

sistemas do município, no período do estudo, corresponde a R$ 168.137. Somados os 

valores em tela, encontra-se o fluxo de investimentos, em valor presente, de R$ 

43.595.637. 

 

8.8 Condicionantes da Viabilidade 

 

As condições de viabilidade são as medidas de balanceamento necessárias para 

geração dos recursos suficientes para recuperar os dispêndios com a operação e 

remunerar os investimentos para adequada expansão e reposição dos serviços de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário, em sistemas cujo fluxo de caixa 

líquido é deficitário. Entre elas configuram: 

 

 os reajustes tarifários; 

 captação de recursos não onerosos junto à União e ao Estado, ou outros órgãos 

internacionais de fomento, além de aporte de recursos municipais; 

 ajuste das metas contratuais, alteração das concepções de projetos, incluindo 

alternativas tecnológicas; e 

 alteração de prazo contratual. 

 

É importante ressaltar que as tarifas e os reajustes tarifários, bem como os futuros 

ganhos reais autorizados, destacada no inciso IV do Art. 27, do Decreto estadual 
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7.217/2010, fiscalizados e autorizados pela Agência Reguladora de Saneamento Básico 

do Estado da Bahia - AGERSA, devem, no mínimo, serem suficientes para equilibrar o 

Fluxo de Caixa do município de durante a vigência do contrato. E quando as condições 

tarifárias, implementadas durante o contrato, não forem totalmente suficientes, será 

necessário que o Município e/ou o Estado da Bahia captem recursos complementares ou 

suplementares de fontes não onerosas, destacada no inciso VI, parágrafo 5º do Art. 39, 

do Decreto 7.217/2010, para subvenção de projetos e ações contratuais de forma a 

garantir o equilíbrio do Fluxo de Caixa Líquido na vigência do contrato. Assim como, 

quando as condições de subvenção dos recursos para investimento não forem totalmente 

suficientes para garantir o equilíbrio do Fluxo de Caixa Líquido, durante a vigência do 

contrato, surgirá a necessidade de dilatar o prazo contratual para a garantir a amortização 

total dos investimentos realizados nos projetos e ações no período contratual, pois o prazo 

de prorrogação do contrato deve ser por período suficiente à plena amortização dos 

investimentos realizados pela Concessionária. 

 

8.9 Considerações finais 

A partir dos dados disponíveis e das premissas utilizadas para projeção dos custos, 

receitas e investimentos, conclui-se que o valor presente do Fluxo de Caixa Líquido 

Operacional para prestação de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

é deficitário, tornando a viabilidade técnica e econômico-financeira condicionada a 

aplicação de medidas de equacionamento a serem previstas contratualmente e 

implementadas durante a vigência contratual, de forma conjunta ou individual, caso as 

premissas se confirmem. 

 

8.10 Resumo dos parâmetros utilizados no modelo de comprovação de viabilidade 

Taxa de desconto  

CMPC ...................................................................................................... 8,66% 

Crescimento Populacional   

Ajuste da proporção habitantes por domicílio .......................................... -8,8% 

Anos para ajustes da redução habitantes por domicílio .......................... 20 anos 

 

Volume e atendimento 
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% de aumento/diminuição de consumo (m3/ano) de uma nova economia atendida -

20% 

Elasticidade da renda .............................................................................. 0,3 

Anos para Universalização do IAA .......................................................... 20 anos 

IAA para universalização ......................................................................... 100% 

Anos para Universalização do IAE .......................................................... 20 anos 

IAE para universalização ......................................................................... 30% 

 

Projeções sobre Receita 

% Evasão de receitas .............................................................................. 6,84% 

Percentual de receitas indiretas s/ receitas diretas .................................. 5,02% 

Reciprocidade .......................................................................................... R$ 0,00 

 

Custos 

Percentual dos custos com Mão de Obra - Diretos e Indiretos ................ 28%  

Percentual de produtividade esperada para ajuste de fronteira - Custos Diretos 0% 

Período para o alcance da produtividade de fronteira ............................. 15 anos 

Percentual de produtividade anual esperado do setor ............................. 0,5% 

 

Base de Ativos 

Anos para amortização ............................................................................ 30 anos 

Idade média de reposição de investimentos – Água e esgoto ................. 50 anos 

Inv. reposição por economia residencial- Água ....................................... R$ 433 

Inv. reposição por economia residencial- Esgoto .................................... R$ 1.750 

Inv. expansão por economia residencial – Água ..................................... R$ 3.129 

Inv. expansão por economia residencial – Esgoto ................................... R$ 4.470 

 

Tributos 

IR e CSLL ................................................................................................ 34% 

Percentual máximo de lucro que pode ser abatido com o IR diferido ...... 30% 

Imposto sobre receita .............................................................................. 6,79% 
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9 - CONCLUSÃO 

 

O presente Estudo que Fundamenta o Contrato de Programa, composto pelo 

diagnóstico municipal de abastecimento de água e esgotamento sanitário e pela 

comprovação da viabilidade técnica econômica-financeira da prestação dos referidos 

serviços, está de acordo com as condições de validade do contrato, previstas no § 5º-A 

do art 11 da lei federal 11.445/2007. 

 

Neste sentido, o município está habilitado a realizar contratação de prestador de 

serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário, uma vez cumpridas 

as demais condições de validade do contrato definidas em lei: 

 

 Existência de norma de regulação e designação de entidade de regulação e 

fiscalização; 

 Realização prévia de consulta e audiência públicas da minuta do contrato de 

programa. 

 

Cumpridas todas as etapas legais dos processos, a atuação do Município de João 

Dourado junto ao prestador será no sentido do cumprimento e fiscalização do 

planejamento no horizonte dos próximos 30 anos na busca da universalização progressiva 

e gradual do acesso dos domicílios ocupados aos serviços públicos de abastecimento de 

água e esgotamento sanitários das áreas urbanas do mesmo. 

 

 


