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RESUMO

O estudo de caso avaliou três experiências do modelo de prestação de serviços denominado SISAR 
(Sistema Integrado de Saneamento Rural), sendo dois no Ceará e um Piauí. Este modelo constitui-se 
em uma federação de associações comunitárias que se responsabiliza por garantir a manutenção dos 
sistemas e apoiar a operação local realizada pela associação filiada.

A metodologia baseou-se em pesquisa de campo tanto nas sedes das federações quanto em uma amos-
tra de localidades. Foram realizadas entrevistas com a equipe executiva e com os dirigentes da federa-
ção. Na localidade foram visitadas as instalações do sistema e entrevistados o operador e os dirigen-
tes das associações filiadas, e em alguns casos foi realizada reunião com participação da comunidade. 

O relatório aborda o histórico do modelo e o contexto de sua formação, avaliando-se a expansão do 
atendimento e a evolução ao longo do tempo. O modelo é descrito em seus aspectos organizacionais, 
objetivos e atividades de cada parte, mecanismos de acesso e de decisão, fontes de financiamento e 
estrutura de custos e tarifa. Também se descrevem as tipologias dos sistemas e as condições em que 
são operados e mantidos.

A conclusão é que se trata de modelo de sucesso e com sustentabilidade nos diferentes aspectos ava-
liados, tanto o financeiro quanto operacional e social, o que fica mostrado pelos indicadores de gestão 
e resultados das pesquisas de satisfação realizadas pelas unidades. E conclui-se que para expansão do 
modelo deveria haver maior apoio institucional, tanto em nível federal quanto dos estados e municípios.

ABSTRACT

The case study presented here has evaluated three sanitation service’s experiences called SISAR (Rural 
Sanitation Integrated System), two in the State of Ceará and one in the State of Piauí - Brazil. This model 
was organized as a federation of community associations; each federation is responsible for ensuring the 
system maintenance and for supporting the local operation, performed by the affiliated associations.

The methodology was based on field research, at the headquarters of each community associations’ 
federation as well as in a sample of locations. The fieldwork included interviews with the executive 
team and the federation officials; visits to the system facilities in each location; and interviews with 
system operators and affiliated associations’ leaders. When possible, meetings were held with commu-
nity participation.

The report focuses on the model’s history and its formation context, evaluating the services expansion 
and its evolution over time. The model is described in organizational aspects, objectives and activities 
of each part involved, access and decision-making mechanisms, funding sources and costs and fare 
structure. The report also described the system typology and conditions for operation and maintenan-
ce. 

It concludes that this is a model of success and sustainability, considering the many aspects evalua-
ted. Its success, both in the financial and operating aspect as well as in the social one, is demonstrated 
by its management indicators and by the results of customer satisfaction surveys conducted by the 
units. It also recommends expanding the model and that there should be more institutional support, 
at federal, states and municipal levels.

JEL Codes: Q25 Q01 O10 O11 O12 O13 O16 O17 O18 O19
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LISTA DE ABREVIAÇÕES

AGESPISA   Água e Esgoto do Piauí
ANC    Água não contabilizada
ANF    Água não faturada
AOM    Administração, Operação e Manutenção
ARSAE/MG   Agencia Reguladora dos Serviços de Água e Esgoto no Estado de Minas Gerais
BA    Estado da Bahia
BBA    Bacia do Banabuiú
BBJ    Bacia do Jaguaribe
BID    Banco Interamericano de Desenvolvimento
BIRD    Banco Mundial
CAGECE    Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará
CE    Estado do Ceará
CENTRAL/BA  Central das Associações Comunitárias para a Manutenção de Sistemas de  

Abastecimento de Água – estado da Bahia 
CERB   Companhia de Engenharia Rural do Estado da Bahia
CESB    Companhias Estaduais de Saneamento Básico (termo genérico)
COGERH    Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Estado do Ceará
CONISA/RN   Consórcio Intermunicipal de Saneamento de Serra de Santana – Rio Grande do Norte
COPANOR   Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais
COPASA MG   Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais
COMPESA   Companhia Pernambucana de Saneamento 
EMBASA    Empresa Baiana de Saneamento
EPDR    Empresa Pernambucana de Desenvolvimento Rural
FUNASA    Fundação Nacional de Saúde
FECOP    Fundo Estadual de Combate a Pobreza do Estado do Piauí
GESAR    Gerencia de Saneamento Rural 
IANF    Índice de água não faturada
IBGE    Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
KFW    Kreditanstalt für Wiederaufbau (instituição financeira alemã)
m3    metro cúbico
km    quilômetro 
MG    Estado de Minas Gerais
pac    policloreto de alumínio (coagulante)
pH    potencial hidrogeniônico 
PI    Estado do Piauí
PLANSAB   Plano Nacional de Saneamento Básico
PROMATA   Programa de Desenvolvimento da Zona da Mata de Pernambuco
PRORURAL  Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável de Pernambuco
PROSAR    Programa de Saúde e Saneamento na Área Rural do Estado do Piauí 
R$    Reais (moeda brasileira)
SAAE    Serviço Autônomo de Água e Esgoto (autarquia municipal) 
SISAR    Sistema Integrado de Saneamento Rural
SOHIDRA  Superintendência de Obras Hidráulicas do Estado do Ceará 
SNIS   Sistema Nacional de Informações do Saneamento
UNASCOPE  União das Associações Comunitárias do Estado de Pernambuco
US$    Dólar norte-americano
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RESUMO EXECUTIVO 

Objeto do estudo
O presente Estudo de Caso – SISAR/Brasil insere-se no interesse da Divisão de Água e Saneamento do 
BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento, o qual visa apresentar elementos de experiências 
exitosas, não só ressaltando suas potencialidades mas também abordando as debilidades e as trans-
formações ocorridas. Nestes termos, o estudo buscou exemplos do modelo SISAR nos estados do Ceará  
e Piauí.

O contexto brasileiro do saneamento rural
O Brasil possui 5.565 municípios e destes 81,5% têm seus serviços concedidos a empresas estaduais. 
Contudo, o atendimento destas empresas não atinge todas as localidades rurais fora da sede urbana, 
o qual fica sob a responsabilidade do município, sendo que este, por ter pouca capacidade de gestão 
em serviços de água e saneamento, torna o atendimento rural pouco sustentável. Foi justamente neste 
vácuo institucional que surgiu, em 1995, um modelo comunitário federativo, que no estado da Bahia 
teve o nome de Central e no Ceará o nome SISAR, ambos do mesmo formato institucional embora de 
nomes diferentes. Posteriormente, em 2005, este modelo estendeu-se ao estado do Piauí, também 
com o nome SISAR, e agora recentemente o modelo foi implantado no estado de Pernambuco com o 
nome UNASCOPE (União das Associações Comunitárias de Pernambuco, com duas unidades na Zona 
da Mata do estado).

O modelo SISAR no Ceará e Piauí 
Formato institucional: é uma federação que congrega um conjunto de associações comunitárias filia-
das, estas com função exclusiva de cuidar dos serviços de água potável e saneamento. No estado do 
Ceará existem oito unidades de SISAR e no Piauí uma.

Juridicamente o SISAR é uma associação civil de direito privado, não governamental, e tem sua estru-
tura assentada na Assembleia Geral (na qual toda filiada tem assento com igual poder de voto), porém 
seu cotidiano é dirigido pelo Conselho de Administração (com assento de associações e representan-
tes do governo estadual e prefeituras) e fiscalizado pelo Conselho Fiscal (composto só por associações 
filiadas). 

Objetivos: garantir a operação e manutenção de sistemas de água e esgoto das associações filiadas. 
Isto inclui a realização manutenção, controle de qualidade da água e de desempenho (performance) 
dos sistemas, suprimento de insumos e o sistema comercial e de capacitação, dando suporte às ativi-
dades operacionais locais, feitas pelas associações filiadas e seus operadores.

Componentes do modelo: o modelo é de gestão compartilhada, onde parte das atividades está a cargo 
do SISAR e parte da associação local. Fruto desta divisão, os custos são discriminados: o custo SISAR 
engloba pessoal, logística e todos os insumos de manutenção e os custos locais incluem o operador, 
energia e administração da associação. Com isto, tem-se um sistema de tarifa composta em duas par-
tes: a do SISAR é a tarifa pelo volume consumido (medido) e a local é uma divisão das despesas. Em 
média, uma conta mensal de água para um volume medido de 10 m3/mês está, no estado do Ceará em 
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torno de R$12,50 (US$6,10) e no estado do Piauí em torno de R$13,50 (US$6,58), onde metade deste 
valor cobre os custos do SISAR e metade os custos locais. No caso do Piauí os domicílios que tem a 
manutenção de fossa pagam mais R$2,50 (US$1,22) por mês como valor fixo pelo esgoto.

Financiamento: No Ceará provém de empréstimos do KFW e do Banco Mundial para o Governo Esta-
dual, existindo ainda aporte federal através da FUNASA – Fundação Nacional de Saúde. No Piauí vem 
apenas de empréstimo tomado pelo Governo Federal junto ao KFW e repassado ao Estado. Em menor 
grau existe a FUNASA e o FECOP – Fundo Estadual de Combate a Pobreza.

Padrão de serviço: O serviço de água tem padrão que consiste de: i) distribuição no domicílio (rede e 
ramal); ii) tratamento e controle de qualidade; e iii) ligação com hidrômetro. O serviço de saneamento 
(esgoto) através de fossas só é oferecido no Piauí e o serviço de esgoto coletivo (rede e tratamento) 
é oferecido em 15 localidades da região de Sobral no Ceará, não havendo serviço nas demais regiões 
deste estado.

Tecnologia: As tecnologias de água ocorrem conforme a disponibilidade hídrica; onde é boa para aquí-
fero subterrâneo, a captação é em poços profundos e tratamento de simples cloração, como no Piauí. 
No Ceará ocorre nos poços a presença de ferro, exigindo a oxidação e filtração como tratamento, bem 
como o abastecimento por pequenos açudes, onde o tratamento exige coagulação e filtração, tendo 
sempre a cloração. 

Sustentabilidade operacional: devido ao suporte do SISAR, a operação local é de boa qualidade tanto 
em continuidade da distribuição quanto em potabilidade da água, onde se tem: i) bombas e dosado-
res com liga-desliga de forma automática; ii) controle diário de voltagem/amperagem das bombas e 
leitura de macro medidor; e iii) controle diário pH e cloro residual. No item de qualidade da água, 
observa-se ainda que ocorrem análises trimestrais completas em laboratório.

Sustentabilidade financeira: a sustentabilidade tem sido alcançada gradativamente conforme se am-
plia o atendimento de cada unidade, contudo ela se dá em termos exclusivos da cobertura dos custos 
de administração, operação e manutenção (AOM), não incluindo remunerar os custos de capital. Con-
tudo, mesmo para o custo operacional permanece o subsídio ao modelo, como no Ceará onde existem 
o subsídio direto (que cobre parte dos custos) e o indireto (apoio e assessoramento), ambos pagos 
pela CAGECE (companhia estadual de água e esgoto). No Piauí existe subsídio do Estado através do 
financiamento do KFW, mas que deve ocorrer apenas no período do projeto.

Sustentabilidade social: o modelo tem boa aceitação, como se vê nos resultados das pesquisas de 
satisfação ocorridas no Ceará; além disto, o permanente processo de capacitação em associativismo 
fortalece a estrutura das associações locais.

Sustentabilidade empresarial e tecnológica: esta se dá de forma estrutural no Ceará com o permanente 
suporte dado pela CAGECE (Companhia Estadual de Água e Esgoto). Neste caso, o aspecto mais rele-
vante é o sistema de metas de desempenho e eficiência a que estão submetidas todas as unidades do 
SISAR e cujo monitoramento se faz pela CAGECE. Este suporte no caso do Piauí ocorre de forma con-
juntural e no momento se dá a cargo da empresa de consultoria MACS contratada pelo KFW. Também 
de forma conjuntural a empresa MACS presta consultoria ás unidades de Russas e Quixadá no Ceará.

Resultados: Em 2012, o modelo totalizou 688 localidades atendidas (sendo 658 no Ceará e 30 no 
Piauí) representando 370.000 pessoas beneficiadas (sendo 352 mil no Ceará e 26 mil no Piauí). No 
Ceará as comunidades atendidas tem em média 132 famílias (a maior com 583 e a menor 29) e no Piauí 
a média é de 197 famílias (a maior com 848 e a menor com 56). 
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Lições e fragilidades
Os entraves institucionais a nível federal: o país ainda não conta com plano ou programa específico para 
os serviços rurais. Os investimentos federais não exigem que a gestão dos sistemas se faça por modelo 
sustentável, e deste modo não existe ainda pelo Governo Federal incentivo para expansão do SISAR 
e nem mesmo indução à adesão nas regiões onde existe o modelo. Os exemplos existentes do modelo 
SISAR, no Ceará e Piauí, deram-se por iniciativa dos respectivos Governos Estaduais incentivados pelo 
organismo financiador, o KFW, sendo que no caso do Piauí, devido á questão de capacidade financeira, 
o empréstimo foi tomado pelo Governo Federal.

A pouca institucionalização estadual: também os Estados não tem planos ou programas que definam um 
marco institucional para os serviços rurais. Mesmo no Ceará o apoio hoje realizado pela CAGECE care-
ce de estabilidade, visto que, sendo a CAGECE empresa de economia mista, uma mudança empresarial 
pode retirar o apoio e os subsídios dados.

A falta de regulação dos serviços: não ocorre regulação de ente externo e independente sobre os ser-
viços do SISAR. Este tema ainda não é debatido pelas instituições e técnicos do modelo SISAR, que 
em geral argumentam pela “auto regulação” de serviço prestado por comunidade; contudo, torna-se 
importante o debate sobre a adoção de medidas regulatórias mínimas. Também se constata a falta de 
regulamento dos serviços. 

A restrição “trabalhista”: uma limitação para a replicação do modelo em outras regiões do país refere-
se ao fato do operador local não ter contrato formal de trabalho, porém isto não inviabiliza as vanta-
gens do modelo federativo. 

Fragilidades específicas: 1. No Ceará: i) a acumulação de funções de dirigente associativo com a de 
operador potencializa um conflito de interesses, tanto na fiscalização da eficiência da operação quanto 
no equilíbrio tarifa/remuneração do operador e ii) a estrutura tarifária adota a cobrança de um valor 
fixo mínimo equivalente ao consumo mensal de 10 m3, no entanto este mínimo é superior à média de 
consumo; 2. No Piauí: i) o sistema tarifário tem uma discriminação excessiva de taxas o que causa 
reação dos usuários e ii) é grande ainda a dificuldade de planejamento da prestação dos serviços de 
esgoto (limpa-fossa).

Potencialidades e recomendações
A institucionalização dos serviços: o modelo federativo necessita que ações sejam feitas pelos gover-
nos, entre as quais: i) formulação de plano, programas de investimento e marco institucional; ii) existir 
órgão estadual de aporte tecnológico e empresarial; iii) sistema de metas de desempenho; iv) sistema 
de informações sobre o meio rural e modernização do cadastro técnico do SISAR; e v) incentivo à re-
plicação do modelo nas demais regiões do país viabilizando a formalização legal da mão de obra local. 

Os avanços específicos necessários: 1. No Ceará: i) adotar critérios estatutários rígidos que evitem o 
conflito de interesse advindos da acumulação de função entre dirigente e operador e ii) cobrança de 
volume mínimo mensal próximo do volume real consumido, como ocorre no Piauí (mínimo de 2 m3/
mês ou em Minas Gerais de 3 m3/mês); 2. No Piauí, a adoção de um melhor planejamento do serviço 
de limpeza de fossa.
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1. INTRODUÇÃO

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a partir através de sua Divisão de Água e Sanea-
mento, tem por objetivo apoiar os países em alcançar a meta de cobertura universal dos serviços de 
água potável e saneamento. Este apoio inclui, entre outros aspectos, aprofundar o entendimento das 
dinâmicas setoriais, fortalecer o trabalho analítico e investigativo e ainda sistematizar e difundir as 
experiências aos setores interessados. Isto vem sendo desenvolvido a partir dos “Estudos de Casos” 
que tem por objetivo central apresentar modelos exitosos, extraindo e disseminando as lições apren-
didas com estas experiências, visando com isto não só o incentivo à sua replicação como também o 
seu aprimoramento.

O Estudo de Caso é um documento oficial distribuído a todos interessados no tema estudado e, por 
constituir um guia de sugestão para possível replicação de casos exitosos, ele deve ser cuidadoso na 
avaliação e preciso em sua conclusão. Por isto devem ser ressaltados não só os aspectos positivos e 
potencialidades de replicação, mas compreender as debilidades e transformações ocorridas no mode-
lo estudado.

Hoje já é bastante conhecido o êxito do modelo SISAR como alternativa de prestação de serviços de 
água potável e saneamento no meio rural. Iniciado em 1995 nos estados da Bahia e Ceará, o modelo 
vem se espalhando na região nordeste do país, tendo já atingido os Estados do Piauí e de Pernambuco. 
Na Bahia, Ceará e Piauí o modelo surgiu por iniciativa dos governos estaduais, em projetos financia-
dos e assessorados pelo banco alemão KFW. Mais recente, em Pernambuco, a iniciativa estadual se 
baseou em programas financiados pelo BID e Banco Mundial.

O modelo se assenta na prestação de serviço comunitária, porém de forma federativa. A associação 
de várias comunidades viabiliza, mediante serviço medido, cobrado e de boa qualidade, garantir a 
disponibilidade de equipes técnicas, insumos e apoio social, em um ganho de escala significativo.

No estado do Ceará existem 8 unidades de SISAR, correspondentes ás bacias hidrográficas do Estado, 
e no Piauí apenas uma na região de Picos. Embora todas tenham o mesmo formato institucional, elas 
são unidades autônomas com personalidade jurídica e contábil própria. Para o presente Estudo foram 
escolhidas 02 (duas) unidade no Ceará (Russas e Quixadá) e mais a única do Piauí.
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2. O CONTEXTO DA ÁGUA POTÁVEL 
E SANEAMENTO NO MEIO RURAL

O Brasil possui 5.565 municípios distribuídos em 26 estados e o Distrito Federal. Pela Constituição 
brasileira a titularidade (domínio) dos serviços é do município, contudo a prestação se diversifica 
entre companhias (empresas) públicas estaduais, órgãos municipais (autarquias e empresas) e ainda 
alguns poucos privados. As companhias estaduais (CESB) concentram a concessão dos serviços de 
81,5% dos municípios brasileiros, 17,3% têm seus serviços por órgãos públicos municipais, 0,4% por 
serviços regionais e 0,9% são concedidos a empresas privadas. 

A quantidade de localidades rurais existentes no país ainda não tem um número de fácil conhecimen-
to. Tanto os Estados não tem banco de dados sobre o universo rural quanto os dados do IBGE não 
são disponibilizados por localidade. Na verdade, a metodologia do censo do IBGE é de compilar seus 
dados por setores censitários que no caso do meio rural engloba mais de uma localidade. Da mesma 
forma, a prestação de serviços no meio rural não tem um banco de dados ou sistema de informações 
específico, seja no nível federal seja nos estados. 

Nestes termos, pode-se trabalhar conceitualmente com dois universos: as localidades com prestação 
formal – que se dá por órgãos públicos e instituições não governamentais como o SISAR e as informais 
– que é prestação direta pelas associações comunitárias de forma isolada (sem vínculo institucional). 
No caso dos prestadores formais tem-se duas fontes distintas de informação de atendimento do meio 
rural. A primeira é dada pelo SNIS – Sistema Nacional de Informações de Saneamento, que engloba 
os prestadores do tipo companhias estaduais, serviços municipais locais e regionais e empresas pri-
vadas. 

A outra fonte é dada por pesquisa do Banco Mundial efetuada no ano de 2010 feita com os diversos 
modelos de prestadores de atendimento específico do meio rural, entre as quais se incluem: a) as 08 
(oito) unidades de SISAR/Ceará; b) as 02 (duas) unidades de Central na Bahia; c) o SISAR do Piauí; d) 
o Consórcio (CONISA) no Rio Grande do Norte; e) a COPANOR em Minas Gerais. Observa-se que neste 
universo as unidades do Ceará, Bahia e Piauí são do tipo “SISAR e Central”, que tem a mesma caracte-
rística institucional embora com nomes diferentes, sendo que o CONISA é um consórcio intermunicipal 
(abrange sete municípios) e a COPANOR é uma empresa estadual subsidiária da COPASA (Companhia 
Estadual de Água e Esgoto) específica para pequenas localidades no norte do Estado de Minas Gerais.

A Tabela abaixo mostra o total de 9.007 localidades atendidas por prestadores formais, onde se vê que 
8.095 localidades são as informadas no SNIS-2010 e 912 são as levantadas na pesquisa BIRD-2010.
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Tabela 1 - Localidades rurais atendidas por serviços formais

Tipo de prestador Número de localidades

Prestadores formais incluídos no SNIS – 2010

Companhias estaduais 3.502

Órgãos municipais 4.490

Serviço micro regional 37

Empresas privadas 66

Total atendido por prestador formal  incluído no SNIS 8.095

Prestadores formais incluídos na pesquisa BIRD -2010

SISAR/CE 575

SISAR/PI 24

Central/BA 83

CONISA/RN 110

COPANOR/MG 120

Total atendido por prestador formal com foco rural 912

Total atendido por prestadores formais 9.007

O que se pode concluir sobre a situação atual de gestão dos serviços rurais é que, apesar do avanço de 
modelos como o SISAR e Central e outros de foco rural como CONISA e COPANOR, o que predomina no 
país é a gestão isolada pelas associações locais. A pesquisa do BIRD concluiu em amostra em 16 locali-
dades distribuída pelos 08 (oito) estados pesquisados que a gestão isolada pelas comunidades locais 
ocorrem sem apoio institucional, sendo a qualidade dos serviços precária e sem sustentabilidade.

Tal situação permanece no país pelas razões seguintes: i) as empresas estaduais, que atendem 81,5% 
dos municípios, priorizam a sede urbana e os distritos maiores; ii) os serviços municipais, que embora 
atendam em maior grau suas localidades rurais, vem tendo uma participação decrescente na presta-
ção dos serviços de saneamento; iii) com isto, na medida em que entrega os serviços à empresa esta-
dual, o município perde a capacidade de gestão em saneamento, criando-se um vácuo institucional na 
prestação dos serviços no meio rural que predomina em todo o país. 
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3. CARACTERÍSTICA GERAL DO MODELO SISAR

3.1 Histórico do modelo
No vácuo institucional dos serviços no meio rural surge, em 1995, na região nordeste do Brasil, o mo-
delo SISAR/Central. O surgimento nesta região não se dá por acaso: é ali a predominância das conces-
sões às empresas estaduais (onde atinge 94% dos municípios) e onde as municipalidades apresentam 
maior fragilidade na ação de gestão em saneamento. E é nesta região de semiárido que a dificuldade 
dos serviços se agrava: de um lado a difícil obtenção de água e de outro a menor a capacidade de pa-
gamento para a correspondente manutenção dos sistemas. 

O modelo surge por iniciativa dos Governos Estaduais de Bahia e Ceará apoiados pelo financiamento 
do banco KFW, cabendo à consultoria deste organismo financiador a formulação deste tipo de organi-
zação para gestão dos serviços no meio rural. A primeira experiência se deu ainda em 1995 na região 
de Seabra (estado da Bahia) e teve o nome de Central das Associações para Manutenção de Sistemas 
de Abastecimento de Água, e logo em seguida, em janeiro de 1996, implantou-se a segunda experi-
ência na região de Sobral (estado do Ceará) com o nome SISAR (Sistema Integrado de Saneamento 
Rural).

No Ceará foi onde houve maior expansão do modelo: o sucesso do SISAR de Sobral fez com que após 
05 (cinco) anos de sua criação, em 2001, a CAGECE expandisse o modelo para todo o estado, criando 
mais 07 (sete) unidades, em correspondência às unidades de negócio da empresa (estas organizadas 
por bacia), como se vê na figura adiante, onde estão indicadas as datas de criação de cada unidade. 
Cada unidade, no caso do Ceará, é uma unidade autônoma com personalidade jurídica própria. O 
único vínculo entre elas se dá pela ação da CAGECE, na organização mensal de reunião para troca de 
experiências e avaliação de metas. 

SISAR-BPA
Crateus

02.08.2001

SISAR-BSA 
 Juazeiro 

25.10.2001

SISAR-BAJ Acopiara 
08.12.2001

SISAR-BME
Fortaleza 

29.06.2001

SISAR-BBJ Russas 
07.02.2002

SISAR-BBA Quixadá 
31.08.2001

SISAR-BCL Itapipoca
07.03.2002

SISAR-BAC
Sobral

27.01.96
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Na Bahia o modelo se expandiu em menor grau e, no ano 2002, instalou-se uma segunda unidade de 
Central, na região de Jacobina, também como unidade distinta da inicial (de Seabra). Na Bahia existe 
uma companhia estadual de engenharia rural (CERB) que tem atribuição de apenas implantar sistemas 
rurais (não faz a gestão). Contudo, a pesquisa do BIRD de 2010 avaliou que, ao contrário do Ceará, não 
existe apoio da EMBASA (companhia estadual de água e esgoto) assim como tem sido mínimo o apoio 
do Estado e da CERB à Central.

Em 2005, também oriundo de financiamento do banco KFW, foi criado o SISAR do Estado do Piauí com 
atuação na região de Picos. Também no Piauí não há participação ou apoio da AGESPISA (companhia 
estadual de água e esgoto) e não existe nenhum outro órgão de atuação em serviços rurais. 

E mais recente, em 2011, foram instaladas duas centrais de mesmo modelo comunitário federativo no 
Estado de Pernambuco, nas regiões da Mata Sul e Mata Norte, com o nome de UNASCOPE (União das 
Associações Comunitárias de Pernambuco), modelos que aglutinaram programas do BID (PROMATA) 
e BIRD (PRORURAL). Também a COMPESA (companhia estadual de água e esgoto) não participa da 
UNASCOPE, porém o Estado criou recentemente a EPDR – Empresa Pernambucana de Desenvolvimen-
to Rural com atribuições de apoiar o modelo. 

3.2 Evolução ao longo do tempo - mudanças e dificuldades do modelo 
A evolução quantitativa do modelo ao longo do tempo não tem sido linear. A expansão do número de 
localidades filiadas e do atendimento não é constante dado que depende exclusivamente dos investi-
mentos em novos sistemas feitos pelos programas dos governos estaduais como citados no item 3.6 
adiante. As Tabelas a seguir apresentam a evolução quantitativa do modelo em termos de localidades 
filiadas e de domicílios atendidos, no Ceará desde 1998 - quando se tinha apenas a unidade de Sobral 
e depois em 2001 passando às atuais 08 (oito) unidades, e no Piauí a partir de 2005 com a unidade 
de Picos e que se mantém única até hoje.

Tabela 2 - Evolução quantitativa – Ceará

Ano 1998 2001 2005 2010 2011 2012

Localidades
% Crescimento 
anual

16
66

78%
314
94%

592
18%

624
5%

658
5%

Ligações
% Crescimento 
anual

5279
9.981
22%

35.874
65%

74.262
21%

77.625
5%

81.506
5%

Tabela 3 - Evolução quantitativa – Piauí

Ano 2005 2010 2011 2012

Localidades
% Crescimento anual 4 29

125%
29
0%

30
3%

Ligações
% Crescimento anual 391

5.575
265%

5.793
4%

5.911
2%
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No caso do Ceará os programas do KFW e Projeto São José/BIRD tiveram seus momentos de maior in-
tensidade entre 1998 e 2005, tendo ainda relativo crescimento entre 2006 a 2010, sendo que a partir 
daí o crescimento é menor. No Piauí a intensidade de expansão do KFW/PROSAR se deu entre 2005 e 
2010, e atualmente está em ritmo mais lento, o que reflete na expansão do SISAR.

Em termos de evolução qualitativa pode-se dizer que o modelo teve relativo sucesso em sua trajetória, 
o que pode ser avaliado pelos indicadores disponíveis. Contudo, a avaliação da evolução do modelo 
com base em indicadores só foi possível a partir de dados de 2009, quando foi implantado o sistema 
de metas de desempenho no Ceará (com 10 indicadores) e os indicadores de gestão no Piauí (com 
apenas dois). E a evolução neste caso está apresentada nos dados das Tabelas a seguir.

Tabela 4 – Evolução das metas de desempenho  - média das 8 unidades do SISAR/Ceará

Mês/ano Dez/2009 Dez/2010 Dez/2011 Ago/2012

Indicador Realizado

Técnico-operacional

Controle de cloro e pH 42% 73% 74% 78%

Sistema recuperado Não obtido 42% 54% 62%

Índice de água não faturada - ANF Não obtido 67% 39% 31%

Instalação de macro medidor 6% 30% 44% 50%

Administrativo-financeiro

Despesa/m3 faturado 0,54 0,60 0,67 0,68

Eficiência de arrecadação 94% 94% 97% 98%

Ligações ativas / totais 89% 91% 89% 90%

Incremento de faturamento 11% 34% 17% 20%

Social

Regularização das associações 85% 93% 80% 85%

Ações realizadas 69% 91% 82% 86%

A evolução dos indicadores do SISAR/Ceará não guarda uma linearidade, apresentando mesmo altos e 
baixos ao longo do tempo. E isto ocorre porque os dados representam a média das 08 (oito) unidades, 
e estas não apresentaram neste período uma evolução homogênea em todos os indicadores. Contudo é 
significativa a evolução (com índice decrescente) da água não faturada, apontando para 31% em 2012 
e mesmo os altos índices da eficiência de arrecadação, que mostram inadimplência (% não arrecada-
do) de apenas 3% em 2011 e apontando para 2% em 2012. 

Já o SISAR/Piauí tem mais linearidade e mostra bom desempenho nos indicadores usados, onde se 
destaca a evolução (com índice decrescente) da inadimplência, que atingiu apenas 1% em 2011 e 
aponta para 0,7% em 2012 e mesmo o índice de água não faturada, de 20% em 2011. 

Em termos de mudanças oriundas de dificuldades ao longo do caminho pode-se afirmar que a essência 
do modelo pouco mudou. Desde seu início em Sobral até a implantação no Piauí praticamente man-
teve-se tanto o tipo de estrutura organizacional quanto o modelo operativo. No tocante á estrutura, 
apenas no Ceará ocorreu uma pequena mudança no status da CAGECE dentro do organograma e que 
foi basicamente de nomenclatura – o que inicialmente era designado como “Auditoria” passou a “As-
sessoria”, embora o papel desta empresa continuasse o mesmo. 
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Já no tocante ás dificuldades técnica/operacional tem-se que nas unidades do SISAR/Ceará ainda se 
procura definir o produto de desinfecção (cloração) de melhor adaptabilidade e de custo adequado; 
com isto tem-se permanente modificação nos equipamentos deste produto e o consequente esforço 
de capacitação do operador. Uma dificuldade operacional relevante tanto no Ceará quanto no Piauí é 
o cumprimento das normas de potabilidade do país (definidas em portaria do Ministério da Saúde) e 
que são aplicadas nos sistemas urbanos. O cumprimento de todos os parâmetros e suas frequências 
acarreta um custo bastante elevado no serviço rural, por isto o SISAR vem buscando cumpri-las gra-
dativamente. 

O que é seguido tanto no Ceará quanto no Piauí é o controle diário de pH e cloro residual; a realização 
de análises mais completas que, conforme a portaria, começaram a ser recentemente praticadas no 
caso do Ceará, porém em frequência mais espaçada (trimestral). O SISAR/Piauí ainda não equacionou 
a realização das análises completas. 

A dificuldade maior do modelo SISAR ao longo do tempo e que reflete mudança substancial refere-se 
à cobrança das faturas e o fluxo do recurso financeiro arrecadado. Na formulação inicial a cobrança 
era feita por cada associação local, que centralizava a arrecadação, prestando contas ao SISAR e re-
passando a parte deste. Diversos problemas de atraso na prestação de contas e ainda alguns casos de 
desaparecimento do recurso arrecadado sob a alegação de furto, fez com que se mudasse tal sistemá-
tica. O SISAR passou a cobrança para terceiros – agentes arrecadadores do tipo bancárias, casas de 
loterias e estabelecimentos comerciais, invertendo o fluxo financeiro, agora com a arrecadação indo 
para o SISAR e este repassando para a associação a sua parte. 

Esta mudança alterou a lógica do modelo, pois o fluxo financeiro não passando pela associação limi-
tou bastante a participação desta nas atividades operativas. Visto que também ao longo do tempo a 
relação do operador local com o SISAR ficou cada vez mais direta, a associação na verdade perdeu sua 
importância e se tornou mera “sócia” de um ente que se responsabiliza de fato pela maior parte das 
atividades. 

3.3 Objetivos e formato institucional 
O SISAR constitui-se de uma federação de associações que tem como objetivo geral a gestão compar-
tilhada com as associações comunitárias locais visando garantir a operação e a manutenção de siste-
mas de água e esgoto. Em termos legais o SISAR é uma associação civil, de direito privado, sem fins 
econômicos, com personalidade jurídica e administração própria, regida pelo Código Civil Brasileiro.

A adesão ao SISAR ocorre de forma distinta nos Estados do Ceará e no Piauí. No Ceará, as comunida-
des atendidas pelos programas governamentais não são obrigadas a aderir ao SISAR, sendo a filiação 
espontânea. Agora, na fase atual do “Projeto São José III”, é que a adesão será considerada como 
critério de priorização, porém sem excluir as comunidades que não aderirem ao SISAR. 

Já no Piauí, o PROSAR tem como elemento condicional para o recebimento dos benefícios do programa 
a adesão obrigatória ao SISAR, o qual deve ser subscrita pela maioria da comunidade. Em ambos os 
casos a formação de associação responsável pelo serviço local é obrigatório; quando já existe associa-
ção, esta deve modificar seu estatuto adequando-o aos compromissos do modelo. 
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O SISAR é uma federação de Associações

Manutenção

Conta de Água

Para a realização de seus objetivos, o SISAR constitui uma equipe executiva de caráter técnico, onde 
a partir do ganho de escala obtido são feitas as ações mais complexas de manutenção e controle de 
qualidade da água, o suprimento de insumos diversos (materiais e produtos químicos), o faturamento 
e o fluxo financeiro e ainda em termos sociais a capacitação permanente, a mediação de conflitos e a 
educação sanitária. Estas ações garantem suporte à operação local, o qual é feita pelas associações 
filiadas e seus operadores locais. O modelo permite ainda a elevação do grau de sustentabilidade da 
associação local e o seu aprimoramento associativo, auxiliando em alguns casos na formulação de 
outros projetos sociais e produtivos para a comunidade.

No Ceará, todas as 08 (oito) unidades do SISAR seguem a mesma estrutura formal de organização 
como indicado na figura adiante, e que se divide em dois núcleos distintos: i) estratégico (dirigente) 
e ii executivo. 

Assembléia Geral

Conselho de Administração

Assesoria

Responsável  
Técnico

Mecânico 
Electricista II

Conselho Fiscal

Responsável  
Administrativo Financeiro

Responsável 
 Social

Apoio 
Comercial II

Agente 
Administrativo II Técnico Social

Mecânico 
Electricista I

Apoio 
Comercial I

Agente 
Administrativo I

Auxiliar de  
Serviços Gerais

Es
tra

tég
ico

Tá
tic

o
Op

era
cio

na
l
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O núcleo dirigente compõe-se das seguintes instâncias:

•	 Assembleia Geral: formado por 01 (um) representante de cada associação filiada, onde cada as-
sociação tem 01 (um) voto; é órgão mandatário (“dono”) e o único que tem poder de extinguir ou 
alterar a entidade; 

•	 Conselho de Administração: com 11 membros, sendo parte 06 (seis) de representantes das asso-
ciações, 04 (quatro) de representantes do Governo Estadual (secretarias e órgãos afins) e apenas 
01 (um) representante das Prefeituras da região de atuação. 

•	 Conselho Fiscal: 06  (seis) membros representantes das associações.

Como ente de apoio ao núcleo dirigente está a Assessoria, lembrando que isto ocorre apenas no Ceará, 
onde esta função é exercida pela CAGECE – Companhia Estadual de Água e Esgotos por intermédio 
da GESAR – Gerência de Saneamento Rural. Pelo estatuto todas as decisões relativas ao modelo são 
definidas pela Assembleia Geral e pelas resoluções do Conselho Administrativo. 

Já o núcleo executivo constitui o quadro técnico, em geral com 08 a 10 funcionários, para as atividades 
operacionais e que no organograma está dividido em:

•	 Núcleo Tático: são os 03 (três) responsáveis pelo comando das equipes operacionais: técnica, 
administrativa e social; não existe 01 (um) responsável geral nem comando único.

•	 Núcleo Operacional: são as equipes executoras e que inclui: i) técnica: mecânico-eletricista e 
eventualmente o técnico-químico; ii) administrativo-comercial: agente administrativo e fiscal de 
corte; e iii) social: técnico social.

O SISAR/Piauí segue estrutura similar com pequenas modificações e seu organograma específico do 
está na figura adiante. 

Gerencia Executiva

Coordenação 
de Operação e  
Manutenção

Assembleia Geral Diretoria Executiva

Conselho 
Administrativo
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No caso do SISAR/Piauí, tem-se as modificações seguintes:

•	 o modelo não conta com Assessoria institucionalizada; quando ainda da vigência do Programa 
PROSAR este presta algum apoio por intermédio de consultoria contratada. 

•	 existe no núcleo executivo (em verde na figura) um cargo de responsável geral (gerência executi-
va) que acumula a função de responsável administrativo.

Também no SISAR/Piauí as atribuições e composição da Assembleia Geral e dos Conselhos Adminis-
trativo e Fiscal guardam semelhança com o descrito para o Ceará.

3.4 Componentes do modelo

3.4.1 Padrão de serviço

•	 fornecimento de água no domicílio com rede distribuidora e ramais (ligações);

•	 cobertura universal em cada localidade que adere ao modelo;

•	 unidade de tratamento (água tratada) com controle de qualidade conforme legislação;

•	 serviço contínuo (distribuição 24h/dia) e em pressão conforme as normas técnicas;

•	 medidor (hidrômetro) em todas as ligações e com leitura mensal do consumo. 

Sobre o padrão de serviço de esgoto viu-se que nas unidades estudadas apenas no SISAR/Piauí ocorre 
operação de esgoto sanitário (sistema individual, de fossas). No Ceará operação em esgoto (sistema 
coletivo, com rede e tratamento) ocorre apenas na unidade de Sobral; lembra-se, contudo isto que não 
significa que no Ceará as moradias não tenham fossa, mas sim que não há operação pelo SISAR. 

O padrão de serviço de esgoto no Piauí, para todas as localidades, se resume em:

•	 fossa séptica com sumidouro: em geral estas unidades são instaladas junto com o banheiro, for-
mando um módulo sanitário completo;

•	 direito a limpeza periódica da fossa, no caso a cada 02 (dois) anos.

3.4.2 Premissas de gestão, divisão de custos e tarifa

A essência do modelo é a gestão de forma compartilhada, o que significa a divisão das atividades ope-
rativas e comerciais entre o SISAR e a Associação filiada:

•	 o SISAR, através de sua equipe técnica, executa: i) manutenção de maior complexidade; ii) aná-
lises mais complexas de qualidade da água; iii) suprimento de produtos químicos e materiais 
de reposição; iv) faturamento e cobrança; v) pequenas obras de expansão; vi) capacitação; vii) 
trabalho social e educativo; viii) limpeza de rede coletora ou de fossa séptica nos casos em que 
existem estes serviços.
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•	 a Associação local: 1. O operador escolhido pela comunidade executa: i) operação cotidiana das 
unidades; ii) manutenção de rede e as de menor complexidade; e iii) leitura de medidores e entre-
ga as contas. 2. Os dirigentes da associação executam: i) atividades administrativas vinculadas ao 
funcionamento geral do SISAR; ii) processos de capacitação; e iii) participação nas Assembleias 
gerais e reuniões de Conselhos. 

Em essência, a associação local e seus dirigentes tem papel restrito no modelo, sendo um deles o con-
trole das atividades do operador local, porém o principal é se portar como “sócia” de um organismo 
que realiza a quase totalidade das atividades. 

Consoante à divisão das atividades, cabendo a cada parte cobrir seus custos:

•	 SISAR: pessoal próprio, materiais de manutenção, produtos químicos, materiais administrativos, 
análises de água, veículos, serviços de terceiros - agente arrecadador, contabilidade e assessoria 
jurídica, despesas de capacitação e reuniões, despesas das instalações - luz, água, telefone, inter-
net, e eventualmente aluguel de salas e galpão; 

•	 Associação local: operador local, energia do sistema e administração da associação. 

Ressalta-se que o SISAR não dispõe de fundo reserva para reposição dos ativos ao final de sua vida 
útil. O que existe e é coberto pela tarifa é a reposição de equipamentos (como ocorre com bombas 
e medidores ao final de um tempo) e a conservação periódica das estruturas (reforma de captação, 
unidades de tratamento e reservatórios de água), sendo que esse último ocorre com regularidade no 
Ceará, visto ser um dos indicadores de desempenho definidos. 

Para cobrir cada parcela dos custos a cobrança é segregada em duas partes: 

•	 SISAR: o custo total é coberto por tarifa, cobrada pelo volume consumido (m3 medido no mês) 
conforme a sua tabela tarifária (Quadro 4 adiante); 

•	 Associação local: o custo é por rateio: i) operador: a remuneração é definida pela comunidade 
como um valor fixo mensal por domicílio (R$/ligação); ii) energia do sistema: dividida entre mora-
dores de forma proporcional ao volume consumido (medido); iii) administração da associação: é 
um valor fixo mensal (taxa associativa). 

Os SISAR do Ceará e do Piauí tem tipos diferentes de tabela tarifária. As oito unidades do primeiro 
Estado tem preço variável progressivo por m3 e a do Piauí o valor por m3  é constante. No Ceará o pa-
drão é a cobrança de um valor mínimo equivalente a 10 m3/mês e também existe a diferenciação por 
categoria de usuário (residencial e comercial/público). O Quadro adiante mostra o padrão tarifário da 
categoria residencial.
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Tabela 6– Tarifa SISAR/Quixadá - CE 
Vigente desde abril de 2012 - Apenas Água

Categoria m3  Tarifas

Residencial

0 a 10 R$(US$)/mês 6,05 (2,95)

11 a 15

R$(US$)/m3

0,61 (0,30)

16 a 20 0,79 (0,39)

21 a 25 1,07 (0,52)

26 a 30 1,22 (0,60)

31 a 35 1,37 (0,67)

36 a 40 1,51 (0,74)

41 a 50 1,74 (0,85)

> 50 1,97 (0,96)

No caso do Piauí a cobrança mínima equivale a 2 m3/mês (denominada taxa de “permanência”) e o 
esgoto (manutenção de fossa) é um valor fixo mensal de R$ 2,50 (US$1,22). A Tabela de tarifa do Piauí, 
a seguir, não tem diferenciação por categoria.

Tabela 7 - Tarifa SISAR/Piauí

(vigente desde maio de 2012 )

Taxa de permanência (=2 m3) R$ (US$) / mês 1,50 (0,73)

Consumo de água > 2 m3 R$ (US$) / m3 0,75 (0,37)

Tarifa de esgoto R$ (US$) / mês 2,50 (1,22)

Somando-se a tarifa do SISAR e o rateio local (variável conforme o consumo de energia) tem-se os 
exemplos de conta mensal para consumos de 10 e 20 m3/mês tanto para o Ceará quanto o Piauí.

Tabela 8 - Exemplo de conta para 10 m3 – Ceará

1. Tarifa SISAR – água – 10 m3

Consumo - R$ (US$) 6,05 (2,95)

2. Rateio local – água – R$ (US$)

Operador
Energia
Taxa associativa

2,50 (1,22)
2,50 (1,22)

1,00 (0,49)

Subtotal local – água – R$ (US$) 6,00 (2,93)

3. Valor total da conta – apenas água - R$ (US$) 12,05 (5,88)
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Tabela 9 - Exemplo de conta para 20 m3 – Ceará

1. Tarifa SISAR – água – 20 m3 

Consumo - R$ (US$) 13,05 (6,37)

2. Rateio local – água – R$ (US$)

Operador
Energia
Taxa associativa

2,50 (1,22)
5,00 (2,44)
1,00 (0,49)

Subtotal local – água – R$ (US$) 8,50 (4,15)

3. Valor total da conta – apenas água - R$ (US$) 21,55 (10,51)

Tabela 10 - Exemplo de conta para 10m3 – Piauí

1. Tarifa SISAR – água – 10 m3  – R$ (US$)

Taxa de permanência – 2m3

Consumo - 8m3
1,50 (0,73)
6,00 (2,93)

Subtotal SISAR – água – R$ (US$) 7,50 (3,66)

2. Rateio local – água – R$ (US$)

Operador
Energia
Taxa associativa

2,50 (1,22)
2,50 (1,22)

1,00 (0,49)

Subtotal local – R$ (US$) 6,00 (2,93)

3. Valor da conta – apenas água - R$ (US$) 13,50 (6,59)

4. Tarifa de esgoto – R$ (US$) 2,50 (1,22)

5. Valor da conta –água+esgoto – R$ (US$) 16,00 (7,80)

Tabela 11 - Exemplo de conta para 20m3 – Piauí

1. Tarifa SISAR – água – 20 m3  – R$ (US$)

Taxa de permanência – 2m3

Consumo - 18m3
1,50 (0,73)

13,50 (6,59)

Subtotal SISAR – água – R$ (US$) 15,00 (7,32)

2. Rateio local – água – R$ (US$)

Operador
Energia
Taxa associativa

2,50 (1,22)
5,00 (2,44)
1,00 (0,49)

Subtotal local – R$ (US$) 8,50 (4,15)

3. Valor da conta – apenas água - R$ (US$) 23,50 (11,46)

4. Tarifa de esgoto – R$ (US$) 2,50 (1,22)

5. Valor da conta –água+esgoto – R$ (US$) 26,00 (12,68)
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3.5 Financiamento e condições de acesso
Os investimentos para novos sistemas que venham a aderir ao SISAR se originam de diversas fontes. 
No caso do Ceará, a fonte original se deu por um programa do governo estadual financiado pelo banco 
KFW, que permanece até hoje. Outro programa de vulto também vem de longos anos e é intitulado 
“Projeto São José”, cujo objetivo maior é o desenvolvimento rural sustentável, incluindo água potável; 
este é financiado pelo BIRD e Governo do Estado. Em menor grau existem ainda programas diversos 
do Governo do Estado (como da SOHIDRA) e do Governo Federal, este através da FUNASA – Fundação 
Nacional de Saúde, em convênio com os municípios e cujos sistemas são repassados ao SISAR. 

No caso do SISAR/Piauí a fonte original e que permanece única é o PROSAR –Programa de Saúde e 
Saneamento na Área Rural, desde 2003 a partir de um financiamento da KFW tomado pelo Governo 
Federal (Ministério da Saúde) e repassado ao Estado, que o coordena através da Secretaria Estadual 
de Saúde. Em menor grau contribui para o programa investimentos do Governo Federal via FUNASA e 
também do FECOP – Fundo de Combate a Pobreza do Governo Estadual. 

Todos os programas citados, seja no Ceará seja no Piauí, são 100% subsidiados pelo poder público, 
não havendo contrapartida ou pagamento pelas associações ou usuários dos serviços. O acesso aos 
programas se dá de forma diversa, nos termos das regras de cada um. No Ceará, para o Programa 
predominante – “Projeto São José”, o acesso se dá a partir de demanda da comunidade após a divul-
gação dos editais (convites públicos e abertos) do programa. Tanto a definição da priorização quanto 
a seleção do “Projeto São Jose’” são feitas pela coordenação do Programa e atualmente a priorização 
considera os locais atendidos por caminhões pipa e que ficam em situação crítica nas estiagens. Já os 
da FUNASA se dão a partir de demanda das prefeituras municipais e em geral se inserem nas chama-
das “emendas parlamentares”, que são indicações de deputados ao Orçamento da União. Em nenhuma 
das modalidades de fontes de investimento há participação do SISAR na priorização ou seleção das 
comunidades.

No Piauí, o PROSAR tem um foco regional definido (os municípios da região sul, em torno de Picos) e 
a demanda é estimulada a partir de contatos da equipe do programa junto ás comunidades. A seleção 
considera como item prioritário a adesão ao modelo SISAR. Também no Piauí os investimentos da 
FUNASA seguem o mesmo do Ceará. E neste caso ainda a priorização e a seleção das comunidades 
beneficiadas não tem qualquer participação do SISAR/Piauí. 

Tanto no Ceará quanto no Piauí não se tem registro de rejeição ou conflito da parte das associações 
já filiadas ao SISAR sobre a entrada de novas associações. No caso do Ceará, o aumento de asso-
ciações filiadas e o incremento de usuários estão entre os indicadores de desempenho a perseguir 
e neste caso não existe definição de objeção em função do tamanho, distância ou mesmo renda da 
nova comunidade. 

Sobre a contrapartida financeira da comunidade no investimento de novos sistemas observa-se que 
atualmente no país já não se adota mais a prática de exigir das comunidades beneficiadas contraparti-
da financeira ou mesmo em serviços. No caso da fase atual do “Projeto São José III” no Ceará é que se 
experimentará a contrapartida da comunidade em serviços ambientais, porém ainda não se tem dados 
desta nova experiência. Estes serviços estarão focados na conservação de recursos hídricos superfi-
ciais, particularmente na proteção de açudes. Ressalta-se que as questões de mudanças climáticas 
ainda não são temas de preocupação e ações do SISAR.
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3.6 Instrumentos normativos e regulatórios
O instrumento normativo mais importante do modelo é o seu Estatuto. A adesão ao SISAR, tanto no 
Ceará quanto no Piauí, é feita por simples carta solicitando a filiação, sendo firmado termo de respon-
sabilidade mútua entre as partes. Esta responsabilidade não está detalhada no formato padrão da 
carta de adesão, contudo nesta se reporta que a associação deverá estar de acordo com o Estatuto do 
SISAR e com as resoluções da Assembleia Geral e do Conselho de Administração. 

No Estatuto do SISAR/Piauí o Artigo 4º indica as responsabilidades da federação, onde se destaca, 
entre outras, o seguinte:

•	 garantir o funcionamento dos sistemas e realizar a manutenção eletromecânica de maior porte, o 
suprimento de materiais e insumos e o controle de qualidade da água;

•	 promover o fortalecimento associativo e promover o intercâmbio entre as associações;

•	 oferecer apoio técnico e treinar os operadores e capacitar os dirigentes locais.

Já o Artigo 14 do Estatuto trata dos direitos das filiadas onde se destaca:

•	 zelar para que a manutenção dos sistemas seja executada com rapidez e qualidade;

•	 solicitar e receber informações sobre as atividades do SISAR.

Entre os deveres das associações se destaca no Artigo 15:

•	 operar e manter os sistemas em perfeitas condições de utilização, zelando pela conservação dos 
sistemas e pelo patrimônio moral e material do SISAR;

•	 indicar os operadores para seleção pelo SISAR;

•	 responsabilizar-se pela leitura de hidrômetros e entrega de contas.

A alínea IX do artigo 15 determina que os serviços das comunidades filiadas devem ser realizados ex-
clusivamente pelo SISAR. Já o artigo 16 diz que o filiado pode solicitar saída da federação e que esta 
não pode ser negada. Já existiram casos de saída de associação, todas por ato voluntário e sempre 
motivado pela falta de compreensão sobre o pagamento da parcela da tarifa relativa ao SISAR. Não há 
registro de nenhum caso de expulsão de associação do modelo. 

A prestação do serviço pelo SISAR segue alguns documentos normativos que foram estabelecidos após 
a lei federal do saneamento no país – lei 11.445/2007. Esta lei, ao reafirmar a titularidade municipal 
nestes casos, obrigou a adoção de um complicado marco legal, onde se tem:

•	 como os investimentos são do Estado, a entrega dos sistemas ao SISAR se dá por Instrumento 
Contratual de Delegação entre Estado (dono dos ativos), Município (titular dos serviços) e SISAR 
(prestador de fato); 

•	 por ser município o titular, este deve promulgar lei autorizando o Estado a prestar os serviços, que 
por sua vez os delega ao SISAR no contrato acima mencionado.

A cobertura dos serviços na fase de projeto é universal, isto é, deve atender todos os moradores dentro 
do que estes conceituam como limites da “comunidade”. Nesta situação inicial as conexões não são 
cobradas, sendo custeadas pelos programas de investimento. Uma vez implantado o sistema, as novas 
ligações na rede são pagas pelos usuários, valor em torno de R$130,00 (US$63). Para a expansão de 
rede exige-se do usuário a contrapartida em material.
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3.7 Sustentabilidade financeira
O resultado financeiro do modelo SISAR engloba pelo lado das despesas tudo que se refere à adminis-
tração/comercialização, operação e manutenção dos sistemas filiados. Não se insere neste resultado 
qualquer custo financeiro ou de amortização de investimentos (estes ocorrem a fundo perdido), assim 
como não há fundo reserva para reposição futura dos ativos. 

Sobre a reposição de ativos, a prática do modelo SISAR reflete o seguinte:

•	 sobre o ativo tipo equipamento - bombas, medidores e válvulas: a reposição ocorre em termos ao 
final da vida útil destes bens, que são de curto e médio prazo (5 a 10 anos); a tarifa cobre este 
custo e contabilmente esta prática se insere em suas despesas correntes. Lembra-se que hoje no 
país, com a elevação do custo de mão de obra, a substituição de equipamentos tornou-se mais 
viável do que os reparos periódicos;

•	 sobre os ativos estruturais – captação, reservatórios, unidades de tratamento, adutoras e rede: 
a reposição deverá ocorrer em longo prazo (30 a 50 anos) e para isto não há fundo de reserva 
originado na tarifa; tal substituição ocorrerá em um novo investimento realizado pelos programas 
governamentais a fundo perdidos, em geral junto com a ampliação dos sistemas. O que é coberto 
pela tarifa são a conservação do ativo tipo captação, reservatórios e unidades de tratamento, e 
que no Ceará deve se dar de quatro em quatro anos conforme indicador de desempenho definido.

O resultado financeiro das unidades tem evoluído positivamente ao longo dos anos de forma diferen-
ciada. Isto ocorre pela maior ou menor amplitude de atendimento de cada uma, o que reflete na eco-
nomia de escala do modelo; com isto, tem-se unidade como a de Sobral no Ceará (a mais antiga e de 
maior atendimento) que já há quatro anos apresenta superávit financeiro entre receitas e despesas. A 
Tabela a seguir faz um resumo do resultado financeiro das unidades do SISAR pesquisada e mais a de 
Sobral/Ceará que tem o melhor desempenho entre todas:

Tabela 12 - Resultado financeiro de unidades do SISAR – valores em R$/US$

Unidade Sobral/CE Russas/CE Quixadá/CE Picos/PI

Ano 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

1. Receita
total

R$ 
US$

1.555.777
758.916

1.671.017
815.130

461.145
224.949

848.377
413.842

916.754
447.197

1.025.927
500.452

538.937
262.896

622.816
303.813

1.1 Receita 
bruta

R$ 
US$

1.555.777
758.916

1.671.017
815.130

461.145
224.949

665.387
324.579

818.423
399.231

927.887
452.628

446.973
218.036

619.167
302.033

1.2 Doações R$ 
US$

0
0

0
0

0
0

182.990
89.263

98.331
47.966

98.040
47.824

91.964
44.860

3.649
1.780

2. Despesa R$ 
US$

1.294.558
631.492

1.480.283
722.089

410.253
200.123

583.216
284.496

762.496
371.949

992.678
484.233

455.091
221.996

570.907
278.491

3. Resultado R$ 
US$

261.219
127.424

190.734
93.041

50.892
24.825

265.161
129.347

154.258
75.248

33.249
16.219

83.846
40.900

51.909
25.321

No caso do Ceará, o modelo recebe subsídio da CAGECE, que se divide em duas partes: i) indireto, que 
corresponde à assessoria em gestão exercida pela GESAR – Gerencia de Saneamento Rural da CAGECE; 
e ii) direto, que refere-se a pessoal e veículo alocado nas unidades e pagos pela CAGECE. Este último 
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tem diminuído na medida em que as unidades do SISAR vêm aumentando sua sustentabilidade e já 
não é mais necessária em algumas unidades, como a de Sobral. No Piauí também tem havido subsídio 
direto para cobertura de algumas despesas, como, por exemplo, a contratação de caminhão limpa-fos-
sa, além de haver o subsídio indireto (assessoria) do PROSAR.

A Tabela a seguir apresenta os custos e tarifas praticados nas unidades.

Tabela13 - Custo e tarifa média de unidades do SISAR - em R$(US$)

Unidade Sobral/CE Russas/CE Quixadá/CE Picos/PI

Ano 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Custo/Ligação
Tarifa/Ligação

7,5 (3,6)
9,8 (4,8)

7,3 (3,6)
9,8 (4,8)

6,8 (3,3)
5,4 (2,6)

9,3 (4,5)
7,2 (3,5)

5,8 (2,8)
6,1 (3,0)

7,5 (3,7)
6,1 (3,0)

6,8 (3,3)
6,8 (3,3)

8,2 (4,0)
8,9 (4,3)

Custo/m3

Tarifa/m3
0,6 (0,3)
0,8 (0,4)

0,6 (0,3)
0,8 (0,4)

1,0 (0,5)
0,8 (0,4)

1,0 (0,5)
0,8 (0,4)

0,8 (0,4)
0,8 (0,4)

1,0 (0,5)
0,8 (0,4)

0,8 (0,4)
0,8 (0,4)

0,8 (0,4)
1,0 (0,5)

Obs: 1. Custo e tarifa por ligação = mensal; 2. Custo e tarifa por m3 faturado

A sustentabilidade do modelo depende sobremaneira do ganho de escala obtido com a ampliação do 
atendimento. Consoante os principais programas no Ceará, as oito unidades passaram de 66 locali-
dades atendidas em 2001 para 592 em 2010; somando as localidades do Piauí, pode-se dizer que o 
modelo alcançou agora em 2012 o total de 688 localidades, atendendo em água cerca de 370.000 
pessoas. O crescimento anual das unidades estudadas, tanto em termos de localidades filiadas quanto 
de ligações atendidas, está apresentado nas Tabelas a seguir.

Tabela 14 – Crescimento anual - SISAR BBJ/Russas - Ceará

Ano 2001 2005 2010 2011 2012

Localidades filiadas
% Crescimento anual 2 15

163%
 31

21%
32
3%

34
6%

Ligações atendidas
% Crescimento anual 168

1.327 
172%

3.156 
28%

4.468 
42%

5.739
28%

Tabela 15 – Crescimento anual - SISAR BBA/Quixadá - Ceará

Ano 2001 2005 2010 2011 2012

Localidades filiadas
% Crescimento anual

8 55
147%

96
15%

100
4%

139
39%

Ligações atendidas
% Crescimento anual

358 4.844 
313%

11.105
26%

10.997
-1%

13.127
19%
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Tabela 16 – Crescimento anual – SISAR/Picos - Piauí

Ano 2005 2010 2011 2012

Localidades filiadas
% Crescimento anual 4 29

125%
29
0%

30
3%

Ligações atendidas
% Crescimento anual 391

5.575
265%

5.793
4%

5.911
2%

A fonte única de expansão continua, no entanto, dependente dos investimentos governamentais em 
novos sistemas. Um mercado potencial de expansão é o do grande número de comunidades rurais com 
sistema de água implantado e que almeja se filiar ao SISAR. Contudo estas necessitam investimen-
tos em melhorias (em geral tratamento e reservação de água e hidrometração) e nenhuma unidade 
do SISAR conseguiu gerar recursos para investir em melhorias de sistemas de futuras comunidades 
clientes. Também os órgãos governamentais, seja estadual ou federal, não tem programas específicos 
para investimento em melhoria e otimização de sistemas rurais existentes, o que restringe bastante á 
expansão do modelo.

Da mesma forma, a expansão de rede para novos usuários dentro das localidades filiadas precisam de 
recursos adicionais, em geral obtidos em parcerias com as prefeituras municipais (material) e mão de 
obra dos próprios interessados.

3.8 Sustentabilidade operacional 
Os indicadores operacionais aplicados nas unidades do SISAR são: i) qualidade da água: controle do 
pH e cloro residual; e ii) ANF: água não faturada (perdas). No caso do Ceará são aplicados ainda outros 
indicadores que estão apresentados no item 3.10 adiante. O SISAR não aplica indicadores para conti-
nuidade, regularidade de pressões, reclamação de clientes e controle de fugas na rede. 

Os sistemas de água potável do SISAR tem tipologias técnicas bastante diversas e que variam confor-
me a disponibilidade hídrica da região em que se insere. No Piauí, estado com bom aquífero, 100% 
das captações é em poço profundo e o tratamento é o de simples cloração (em apenas 1 dos 30 siste-
mas ocorre remoção de ferro). Já no Ceará, 70% é poço, embora 15% destes tenham tratamento para 
remoção de ferro. 

O Quadro a seguir resume as tipologias de captação e tratamento da água.

Tabela 17 - Número de sistemas por tipologia de água

Estado Total de
Sistemas

Manancial Tratamento Importação

Superficia Subterrâneo Cloração Oxid+Filtr Coag+Filtr SI

Ceará
Piauí

645
30

177
0

446
30

378
29

68
1

177
0

22
0

Total 675 177 476 407 69 177 22

Cloração= todos os sistemas tem cloração; os destacados como cloração têm apenas este tipo
Oxid+Filtr= oxidação e filtração (remoção de ferro); Coag+Filtr= coagulante e filtração direta ascendente
Importação = água tratada produzida em SI (sistema integrado) que atende áreas urbanas
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No tocante à tipologias de saneamento (esgoto sanitário) sabe-se que no meio rural predomina o uso 
de fossa seguida de sumidouro. Apenas o SISAR/Piauí opera esta tipologia, o mesmo não ocorre nas 
unidades do Ceará. 

Os sistemas do SISAR têm um modelo operacional que permite relativo grau de segurança e controle 
da operação, entre os quais se destaca: i) automatização do liga-desliga de bombas e dosadores, o 
que elimina extravasamento de reservatórios e desperdício de produtos; ii) registro de funcionamento 
de bombas (amperagem, voltagem e horas de funcionamento); iii) registro de dosagem de produtos e 
limpeza de filtros; iv) leitura de macro medidores, permitindo o controle de perdas.

Todas as unidades do SISAR tem sistema comercial (faturamento e cobrança) informatizado. Contudo, 
a leitura é manual, feita pelo operador local, que transmite os dados registrados em papel para pro-
cessamento do pessoal do SISAR. O sistema de arrecadação evoluiu nos últimos anos; antes, isto era 
realizado pela associação mais diante dos inúmeros problemas advindos do manuseio do dinheiro, 
hoje já se adota o serviço de terceiros (agente arrecadador), em geral bancos e comércio credenciado. 

O sistema de atendimento aos clientes funciona de forma centralizada na sede do SISAR, contudo, 
em cada comunidade o operador exerce também a função de atendimento imediato, embora de forma 
restrita.

Os insumos e materiais usados nas unidades do SISAR são de aquisição no mercado nacional. Os 
produtos químicos no caso do Ceará são: cloro (hipoclorito de cálcio), em pastilha ou granular, e coa-
gulante (pac – policloreto de alumínio); no Piauí, é adquirido o sal de cozinha (cloreto de sódio), e a 
partir do equipamento “Hidrogerox” é fabricado e dosado o hipoclorito de sódio. Os materiais admi-
nistrativos são de fornecedores locais e os hidráulicos e elétricos de manutenção são adquiridos em 
fornecedores regionais. As bombas e dosadores são adquiridos diretamente de fabricantes nacionais.

Também os prestadores de serviços são locais (da sede) ou regionais, entre os quais: i) manutenção 
de informática; ii) contabilidade e eventual assessoria jurídica; iii) limpeza de poços; e iv) serviços 
eventuais e pequena construção. Destaca-se no Ceará que os serviços laboratoriais assim como reparo 
de hidrômetros são contratados e pagos a CAGECE. No Piauí, as análises laboratoriais ainda não estão 
equacionadas e os reparos de hidrômetros são contratados com os fabricantes.

A logística do modelo se configura em que cada unidade tenha: i) uma sede administrativa (algumas 
tendo ainda almoxarifado e pequena oficina); ii) veículos de serviço de pequeno e médio porte (ca-
mionetes); e iii) e algumas dispondo ainda de equipamento de limpeza de poços, e no caso do Piauí, 
de veículo de limpa-fossa. No Ceará, algumas unidades ainda tem sua sede em instalações cedidas 
pela CAGECE, contudo aos poucos todas caminham para instalações alugadas; já em Sobral, esta está 
construindo com seus recursos uma sede própria. A sede do SISAR/Piauí é alugada e custeada pela 
unidade. Os veículos de todas as unidades são próprios; são estes que, aproveitando as visitas das 
equipes de manutenção, fazem o suprimento de produto químico em cada comunidade. 

A segurança hídrica apresenta distintas situações. No caso de sistemas de manancial por poços pro-
fundos a segurança segue a disponibilidade hídrica regional: se no Piauí há grande segurança no 
aquífero, o mesmo não pode se dizer do Ceará, onde o aquífero é frágil. Contudo, em ambos os casos 
algumas medidas são tomadas nesta tipologia: i) limite máximo de funcionamento diário; ii) proteção 
sanitária dos poços. 

Já os sistemas de manancial superficial – rios e córregos, são exclusivos do Ceará e ocorrem pelo uso 
de açudes (reservatórios de acumulação) visto que os cursos d’água não são perenes (secam na es-
tiagem). E neste caso a segurança se diversifica: os pequenos açudes não têm sistema de segurança 
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e proteção adequada, sendo que tanto o SISAR como as comunidades não tem ação significativa na 
gestão dos mesmos, levando muitas vezes ao colapso do abastecimento pela exaustão da reserva acu-
mulada. Já no caso dos açudes maiores e que são administrados pela COGERH – Companhia de Gestão 
de Recursos Hídricos daquele estado ocorre um sistema de manejo e proteção que dão garantia de 
abastecimento mesmo em situações de estiagem crítica.

3.9 Sustentabilidade tecnológica e empresarial
No caso do Ceará, o que vem garantindo uma sustentabilidade estrutural (relativamente perene) ao 
modelo é o assessoramento oficial da CAGECE através da GESAR. Esta gerência compõe-se de oito fun-
cionários onde existem especialistas para o apoio de técnico-operacional, administrativo-financeiro e 
comercial e o social. Este grupo operacionaliza o que é mais importante para o avanço das unidades do 
SISAR/CE - o sistema de metas de desempenho, além de realizar auditagem nos custos e indicadores 
de eficiência. Em resumo, busca-se transmitir ao modelo a cultura empresarial da CAGECE, que está 
hoje bem posicionada entre as melhores do país. 

A CAGECE apoia ainda o SISAR/CE em serviços de análises laboratoriais (a empresa tem vários labo-
ratórios pelo interior do Estado) e reparo de hidrômetros, serviços estes remunerados pelo SISAR a 
preço de custo. No caso do SISAR/PI este aporte é dado pelo PROSAR através de consultoria; o aporte 
dado por um programa de prazo determinado é o que indica uma sustentabilidade que pode-se dizer 
conjuntural, podendo permanecer ou decair ao longo do tempo.

Um aspecto importante na sustentabilidade empresarial do SISAR/Ceará é o sistema de metas de de-
sempenho estabelecidos pela GESAR/CAGECE, que se compõe de 10 indicadores como a seguir:

•	 técnico-operacional: i) controle de cloro residual e pH; ii) índice de macromedição; iii) conserva-
ção e recuperação de sistemas; e iv) perdas (água não faturada);

•	 administrativo-financeiro: i) despesa por volume faturado; ii) eficiência de arrecadação; iii) índice 
de ligações ativas; e iv) incremento de faturamento.   

•	 social: i) regularidade jurídico-fiscal das associações; e ii) número de ações de capacitação e tra-
balho comunitário/educativo. 

A Tabela a seguir apresenta a evolução das metas de desempenho das unidades do SISAR/Ceará estu-
dadas.



31

NOTA TÉCNICA

Tabela 18  - Indicadores das metas de desempenho – SISAR/Russas-Ceará

Mês/ano Dez/2009 Dez/2010 Dez/2011 Ago/2012

Indicador Realizado

Técnico-operacional

Controle de cloro e pH
Sistema recuperado
Índice água não faturada - ANF 
Instalação de macro medidor

Dados
De 2009

Não
Obtidos

93%
35%
68%
32%

63%
59%
37%
47%

83%
10%
24%
48%

Administrativo-financeiro

Despesa/m3 faturado
Eficiência de arrecadação
Ligações ativas / totais
Incremento de faturamento

0,47
97%
85%
10%

0,52
92%
91%
50%

0,55
95%
89%
39%

0,61
96%
91%
37%

Social

Regularização das associações
Ações realizadas

41%
100%

96%
93%

91%
63%

92%
89%

Tabela 19 - Indicadores de desempenho -  SISAR Quixadá/Ceará

Mês/ano Dez/2009 Dez/2010 Dez/2011 Ago/2012

Indicador Realizado

Técnico-operacional

Controle de cloro e pH
Sistema recuperado
Índice água não faturada - IANF 
Instalação de macromedidores

Dados
De 2009

Não
Obtidos

27%
17%
85%
2%

14%
18%
63%
14%

83%
10%
25%
48%

Administrativo-financeiro

Despesa/m3 faturado
Eficiência de arrecadação
Ligações ativas / totais
Incremento de faturamento

0,48
87%
85%
18%

0,53
92%
86%
29%

0,58
99%
87%
-1%

0,76
99%
87%
0%

Social

Regularização das associações
Ações realizadas

41%
100%

68%
81%

91%
63%

92%
89%
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Já o SISAR/Piauí não tem estabelecido um sistema de metas de desempenho a alcançar, contudo exis-
tem dois indicadores que são disponibilizados e cuja evolução está na Tabela adiante.

Tabela 20 - Indicadores de gestão - SISAR/Piauí

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Não arrecadado
Perdas - IANF

10,8% 6,3% 9,1% 8,5%
24%

1,0%
20%

0,7%
21%Não obtido

O modelo SISAR tanto nas unidades do Ceará quanto no Piauí não adota o indicador de perda na rede 
distribuidora. Os informes gerenciais das unidades só indicam o volume faturado e para a adoção do 
parâmetro de perda na distribuição o SISAR teria de assimilar o conceito de “agua consumida ou mi-
cro medida” e realizar a necessária modificação em seu sistema de dados. 

O que se verifica nas unidades do SISAR é um grau de permanência dos profissionais não muito longo, 
em média de três anos. Contudo, é importante observar que em ambos Estados há relativa disponi-
bilidade de mão de obra nos níveis necessários para estas equipes, que são técnicos (nível médio) 
mecânicos-eletricistas, de administração e contabilidade e profissionais de área social (neste caso 
muitos tem nível superior universitário). O Ceará possui vasta rede de escolas técnicas que supre a 
necessidade destes profissionais, inclusive a demanda de regiões do vizinho Piauí.

Esta permanência relativamente curta decorre de alguns aspectos conjunturais:

•	 os níveis salariais estão na média praticada nas regiões das unidades, contudo não são salários 
que possam ser mais atrativos que os de outros empregos;

•	 a mão de obra é em boa parte de pessoas jovens, entre 22 a 30 anos de idade, e hoje no país esta 
faixa de idade realiza uma rotatividade considerável em todo tipo de emprego, particularmente 
sendo os salários obtidos medianamente atrativos como os do SISAR.

Assim como não existe no plano federal, também os estados que tem o modelo SISAR não possuem sis-
tema de informações sobre o meio rural que permita um melhor planejamento das ações. Por sua vez, 
observou-se ainda que as unidades do SISAR não tem mecanismos de cadastro técnico que permita 
não só o registro como um melhor conhecimento das informações técnicas. No caso do Ceará isto vem 
sendo suprido pela GESAR/CAGECE, contudo no Piauí há maior dificuldade, como por exemplo, se ter 
a informação sobre a extensão de rede distribuidora de água nas localidades.

3.10 Sustentabilidade social 
Um dos aspectos que mostra a sustentabilidade do modelo SISAR está na aceitação do modelo e isto 
se afere pela realização a cada dois anos, nas unidades do SISAR/Ceará, de pesquisa de satisfação. Os 
resultados das pesquisas de 2008 e 2010 mostram a boa aceitação do modelo pelos usuários, como 
pode ser visto no Anexo deste estudo com os dados da Pesquisa de 2010 nas unidades de Russas e 
Quixadá. 

A Tabela a seguir resume os resultados médios das pesquisas de 2008 e 2010 realizadas nas 8 unida-
des do SISAR/Ceará.
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Tabela 21 - Pesquisa de satisfação - resumo das 8 unidades SISAR/Ceará

Ano 2008 2010

Usa água do sistema SISAR ?
Está satisfeito com o serviço ?
Houve mudança na sua vida ?

Sim
Sim
Sim

97,0%
92,3%
98,8%

98,4%
87,8%
95,8%

O tempo para atender a comunidade é ? Rápido
No prazo

27,3%
28,5%

34,1%
35,3%

Como você qualifica o SISAR? Ótimo
Bom

31,0%
53,9%

24,9%
60,3%

Outro aspecto importante da sustentabilidade associativa é o permanente processo de capacitação e 
que se dá em diversos níveis. O primeiro deles é a capacitação da equipe executiva de cada unidade; 
no caso do Ceará, esta se dá com apoio do GESAR/CAGECE e no Piauí isto se faz com apoio da consul-
toria do PROSAR. 

Um segundo nível de capacitação se dá em conjunto pelo GESAR e pelos técnicos de cada unidade e 
tem como público os representantes (conselheiros) de cada comunidade que tem assento nos conse-
lhos do SISAR. Já a capacitação dos dirigentes locais das associações é realizada pelos técnicos de 
cada SISAR. Estas pessoas não tem remuneração sendo considerado um esforço voluntário e pessoal 
gratuito.O processo de capacitação inicial e o permanente trabalho social tem permitido ganhos sig-
nificativos para o fortalecimento associativo das comunidades filiadas; fruto desta prática, muitas 
associações se credenciam para a obtenção de projetos produtivos e sociais para a comunidade, como 
ocorre no Ceará com o apoio do Projeto São José. 

Os operadores locais são capacitados também pelos técnicos de cada SISAR. A escolha se faz pela 
comunidade, sempre sendo selecionadas três pessoas e após a realização de um prova (avaliação) é 
escolhido o operador para capacitação definitiva. Esta função é definida como trabalho “voluntário” 
de um associado, visto que não ser estabelecido documento formal de contratação (nos termos da 
legislação trabalhista) entre o operador e associação. Tem sido fácil a disponibilidade de mão de obra 
para a função de operador local; como o tempo dedicado é apenas uma fração do dia, em geral são 
pessoas com outra fonte de renda, visto que na maioria dos casos a remuneração está bem abaixo do 
piso salarial mínimo do país.

Além da permanente capacitação, outro aspecto importante do trabalho da equipe social refere-se à 
resolução de conflitos nos seus diferentes níveis de ocorrência. A mais comum refere-se aos conflitos 
internos na comunidade, entre associados entre si ou entre estes e dirigentes associativos, o que é 
resolvido pelas equipes técnica e social do SISAR. Os conflitos entre comunidades e SISAR são resolvi-
dos nas instâncias da federação, seja de imediato no Conselho Administrativo que se reúne com mais 
frequência seja nas Assembleias, inclusive as extraordinárias. Não existe nenhuma outra instância 
fora do modelo que seja acionada para resolução de conflitos. 

A participação da mulher no modelo SISAR vem sendo crescente e acompanha o lento movimento de 
equidade no meio rural brasileiro, cujo andar se deve ao papel dado às mulheres como principal re-
ceptora dos benefícios dos programas sociais do Governo. No caso, o que se pode observar sob a ótica 
da equidade são distintas situações, entre as quais: i) forte presença de jovens mulheres nos quadros 
técnicos das unidades; ii) média presença nas diretorias de associações locais, principalmente nas 
funções de tesouraria e secretaria; e iii) e menor grau nas funções de conselheiros e dirigentes da 
federação, muito embora este presença venha crescendo.



34

NOTA TÉCNICA

Não existe participação privada direta na prestação do serviço, ocorrendo apenas participação indire-
ta em termos de fornecimento de produtos e serviços. 

3.11 Resultados
O modelo tem como resultado os benefícios resumidos na Tabela a seguir. Outros benefícios existem 
mais dos quais não existem estatísticas registradas, entre as quais o inúmero de pessoas capacitadas 
em associativismo ao longo dos anos.

Tabela 22 - Evolução dos benefícios gerados – Ceará + Piauí

Ano 1998 2001 2005 2010 2011 2012

Localidades atendidas
Associações beneficiadas
Ligações de água
Famílias atendidas

16
16

5.279
22.330

66
66

9.981
42.220

318
318

36.265
153.401

621
621

79.837
337.711

653
653

83.418
352.858

688
688

87.417
369.774
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4. LIÇOES, FRAGILIDADES E POTENCIALIDADES

4.1 Entraves na institucionalização do modelo
Como visto, o modelo SISAR tem evoluído de forma restrita à região nordeste do país e o incentivo ao 
modelo tem surgido por iniciativa de programas restritos aos governos estaduais. No âmbito federal 
não existe um programa de investimento específico para os serviços rurais; o que se está iniciando 
é a formulação de um capítulo deste segmento dentro do PLANSAB – Plano Nacional de Saneamento 
Básico. 

Este planejamento está a cargo da FUNASA, órgão do Ministério da Saúde, que é o órgão responsável 
pelo desenvolvimento do saneamento rural e de pequenos municípios no país. Existem ainda vários 
órgãos federais que investem no meio rural, como os Ministérios do Meio Ambiente, da Integração 
Nacional, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e ainda de Desenvolvimento Agrário; contudo 
não há coordenação destes esforços em prol de criar incentivos a modelos de gestão. Na prática, os 
investimentos destes órgãos, em maior grau o da FUNASA, se dão diretamente com os municípios, e a 
entrega da obra às comunidades se faz sem muita exigência de que seja operada por modelo susten-
tável. Não há, portanto, diretriz política de incentivo a replicação do modelo e mesmo nas regiões em 
que existe SISAR é pequeno, por parte dos municípios e órgãos federais, o estímulo à adesão.

Assim como faz falta uma política federal para os serviços rurais, fica patente a necessidade de institu-
cionalização dos modelos existentes também ao nível dos estados. Isto significa que o aporte estadual 
de apoio à gestão dos serviços rurais precisa ser instituído em instrumentos de política, legislação e 
programas de investimento específicos que tenham endereço em modelo sustentável como o SISAR.

Mesmo no caso do Ceará, sabe-se que o suporte dado pela CAGECE não está amparado em instrumen-
tos legais e em um formato institucional estadual mais sólido. Sendo a CAGECE empresa de economia 
mista, existe forte risco de que ocorrendo mudança empresarial, seja por orientação política, ou seja, 
por abertura de seu capital no mercado (como já fizeram outras concessionárias de ponta), o atual 
apoio (e os subsídios decorrentes) pode deixar de existir.

É fundamental que o suporte e o subsídio sejam de Estado, mesmo que possam ser operacionalizados 
por uma empresa estadual prestadora de serviço. Experiência em início e que aponta neste caminho é 
o de Pernambuco, onde na esteira da formação de modelos federativos (UNASCOPE) foi criada a EPDR 
– Empresa Pernambucana de Desenvolvimento Rural, cujo um dos objetivos é o suporte ao modelo.

Já foi mencionada aqui a fragilidade institucional dos municípios para impulsionar a gestão dos servi-
ços rurais. Mesmo tendo assento nos conselhos das unidades do SISAR, o interesse demonstrado e o 
grau de atuação dos executivos municipais são restritos. Contudo, este nível federativo torna-se ativo 
quando estimulado pelo governo estadual, o que indica que na formulação de políticas e programas 
estaduais voltadas ao meio rural devem ser buscados mecanismos ágeis de inserção do poder muni-
cipal.

Dentro da fragilidade institucional dos serviços rurais, deve ser destacada a necessidade de que seja 
mais debatido o “marco regulatório rural”. Dentro das instituições e técnicos que patrocinam o mode-
lo SISAR permanece o conceito da “auto regulação”, ou seja, que um modelo comunitário mesmo com 
este porte não precisa ser regulado. O que se coloca para debate não é exatamente adotar a complexa 
sistemática de regulação dos serviços urbanos, mas que se tenha o mínimo de regras a serem segui-
das e que, principalmente, haja mecanismos externos que possam estabelecer os parâmetros de um 
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serviço eficiente. No Ceará, a CAGECE em seu assessoramento ao sistema de desempenho do SISAR 
chega próximo de um balizamento “regulatório, mas por ser um prestador de serviço carece do status 
institucional mínimo para tal”.

Outro aspecto importante diz respeito à necessidade de aplicação de conceito de “contabilidade re-
gulatória”, o que requer pelo menos que as unidades uniformizem seus planos de conta visando à 
possibilidade de comparação econômica, o que em muito facilitará a transparência e controle dos 
custos praticados.

De modo mais específico no contexto regulatório, observou-se a inexistência nas unidades, tanto no 
Ceará quanto do Piauí, do “regulamento do serviço”, documento tal que possa definir claramente os 
direitos e deveres tanto de usuário quanto de prestador. O que existe são resoluções do Conselho mais 
voltado para definição de multas ao usuário, mas sem definir claramente os seus direitos. Outro as-
pecto é a falta de cultura para o registro formal tanto de reclamações/solicitações quanto de respostas 
ao usuário.

Esta avaliação inicia-se pelo plano governamental, onde é relevante destacar que o país não só não 
dispõe de sistema de informação específico sobre os serviços rurais como ainda não tem com fácil 
disponibilidade o conhecimento sobre o universo das comunidades rurais. Desta forma, percebe-se a 
dificuldade para que estados e municípios possam exercer o planejamento, passo inicial para institu-
cionalização.

E chegando ao nível das unidades do modelo SISAR, percebe-se a inexistência de sistema de infor-
mações mais detalhado e particularmente de cadastro técnico das unidades dos sistemas, inclusive 
planta e mapa da localidade com sua respectiva rede distribuidora de água. No Ceará, algumas infor-
mações ainda são possíveis de obter na GESAR/CAGECE, porém no Piauí não se tem conhecimento de 
dado muito primário, como a extensão de rede. 

 O modelo operacional praticado pelas unidades do SISAR no nordeste baseia-se no trabalho dito 
“voluntário” do operador local, que não tem sua função registrada em termos legais e trabalhistas. 
Embora não tenha havido ainda ações judiciais contrárias ao SISAR (já ocorreram pareceres favorá-
veis ao SISAR em duas situações no Ceará e 1 na Bahia), este aspecto faz que o modelo sofra restrição 
para sua replicação em outras regiões do país, mormente no sudeste e sul. Tal restrição nestas outras 
regiões do país foi constatada em pesquisa do BIRD de 2010 efetuada em vários estados. 

Tal restrição não invalida o modelo “federativo” de prestação dos serviços e os ganhos que dele pro-
vem; a citada pesquisa do BIRD de 2010 avaliou vários exemplos de gestão isolada (apenas pela 
associação local) em diversos estados inclusive do sul do país, e viu tanto a dificuldade deste tipo de 
gestão como houve casos em que uma associação local compartilhava o operador (com registro legal) 
com outro ou mesmo admitia pessoa que já tivesse trabalho formal.

4.2 As fragilidades específicas das unidades avaliadas
Nas unidades do SISAR/Ceará os dispositivos legais (estatuto e resoluções de Conselho) não impedem 
a acumulação de função de operador local com presidente da associação e ou mesmo membro do Con-
selho da entidade. Esta mescla de funções embute um potencial de conflito de interesses que já ocor-
re, e que tem como pano de fundo a tarifa e a remuneração do operador local. Também se considera 
nocivo este conflito no que tange a eficiência do serviço local, pois se entende que cabe ã associação a 
fiscalização do trabalho do operador. Este aspecto já foi corrigido no SISAR/Piauí, onde desde o início 
a proibição desta dupla função foi vetada.



37

NOTA TÉCNICA

Embora não seja dispositivo legal obrigatório, o sistema tarifário brasileiro tem como padrão nos 
sistemas urbanos um faturamento mínimo equivalente a 10 m3/mês. Sabe-se, contudo, que para usu-
ários de baixa renda o consumo médio medido está abaixo deste valor, e que isto é a realidade prin-
cipalmente no nordeste. Alguns prestadores estaduais, como o de Minas Gerais (região sudeste), já 
retificaram esta injustiça, adotando mínimo de 6 m3. 

O sistema de operação de fossa adotado no SISAR/Piauí ainda vem enfrentando dificuldades para sua 
consolidação. Como o serviço é cobrado antecipadamente durante largo tempo, ocorreu no início que 
este recurso foi usado nas despesas correntes e no momento da contratação dos caminhões limpa-
fossa foi necessário o aporte de recurso financeiro extra por parte do PROSAR. Hoje tal problema será 
superado visto o SISAR/PI ter recebido por doação do KFW um veículo para esta finalidade; porém o 
destino final do lodo ainda não foi previamente planejado, e agora o serviço carece de investimento 
para construção de unidades de tratamento e calcula-se que tenha um custo logístico significativo. 
A área de atuação do SISAR/Piauí é geograficamente bastante ampla, com largas distâncias entre as 
localidades (algumas a até 200 km da sede). Um estudo inicial indicou a necessidade de instalação de 
09 (nove) locais de disposição do lodo, o que representa um investimento em valor inacessível dentro 
do fluxo normal de despesas correntes. Mesmo com o largo número de locais para disposição prevê-se 
que os deslocamentos sejam grandes, o que pode afetar a sustentabilidade financeira deste serviço no 
grau de tarifa adotado.

Considera-se que a prestação deste serviço na forma de pagamento antecipado deva ser mais bem 
planejado e pactuado com os usuários de forma mais precisa. No Brasil não é comum tal serviço pelo 
poder público, contudo ele ocorre na empresa COPANOR de atuação no meio rural do norte de Minas 
Gerais e recentemente a ARSAE (agencia reguladora dos serviços no estado) determinou regulamenta-
ção bastante precisa sobre este tipo de cobrança e prestação do serviço.

Tem sido difícil, em menor grau no Ceará, mas de forma acentuada no Piauí, o entendimento dos 
usuários quanto à ampla estratificação da tarifa, particularmente na abertura dos custos locais, o que 
parece para a população um “excesso de taxas”. Considera-se que no caso do Piauí o valor mínimo 
cobrado tem nomenclatura inadequada (taxa de permanência) e poderia estar dentro do item de con-
sumo cobrado, como se faz na estrutura tarifária padrão que é inclusive a adotada pelo SISAR/Ceará. 

4.3 Potencialidades e recomendações
Pode-se assegurar que o SISAR é um exemplo de sucesso. E particularmente, o modelo no Ceará pode-
se afirmar como o de sucesso mais definitivo por possuir uma sustentabilidade estrutural e as razões 
disto pode ser resumido como:

•	 como aspecto determinante está o aporte tecnológico e de gestão empresarial fornecido pela CA-
GECE (companhia estadual de água e esgoto) e em contrapartida deste apoio está o monitoramen-
to exercido pela empresa das metas de desempenho do SISAR;

•	 outro fator é capacidade do estado em dar continuidade aos investimentos nas comunidades ru-
rais e que permite a expansão do modelo dando ganho de escala e sustentabilidade às unidades 
em todo o estado.

Ressalta-se que o aporte da CAGECE é significativo por estar a companhia entre as seis de melhor 
eficiência no país e entre as duas melhores do nordeste conforme dados do SNIS – Sistema Nacional 
de Informações em Saneamento. E por outro lado o estado do Ceará afirma-se estar entre aqueles do 
nordeste que apresentam boa capacidade de financiamento e investimento.
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É importante resgatar a conclusão da pesquisa do BIRD de 2010 que avalia a situação de sustenta-
bilidade precária e estagnação da Central na Bahia. É modelo de mesma origem e configuração, que 
tem o apoio da consultoria do KFW e está em um estado também com boa capacidade de investimento 
inclusive no meio rural. Contudo, a Central não conta com o mesmo apoio institucional e não há incen-
tivo à expansão. Pois a pesquisa citada ao fazer um contraponto entre SISAR/Ceará e Central/Bahia 
é que infere a situação intermediária do SISAR/Piauí que tem uma sustentabilidade conjuntural, pois 
dois fatores são limitantes em termos de longo prazo: a falta de órgão que dê aporte tecnológico (a 
companhia estadual é bastante deficitária e pouco eficiente) e o estado tem limites de financiamento 
que possa expandir o modelo.

A afirmação do modelo comunitário federativo requer que o governo federal acelere a formulação 
do programa nacional de saneamento rural dentro da consolidação do PLANSAB ora em andamento. 
Sugere-se que este programa possa ter como critério de priorização na aplicação dos investimentos 
a adesão a modelos federativos sustentáveis. Isto pressupõe uma mudança de postura nos órgãos 
federais na sua relação com os municípios, onde se devem buscar destes um papel mais colaborativo, 
porém reconhecendo sua limitação na gestão de serviços de saneamento, salvo é claro os municípios 
que possuem autarquias (SAAE) organizadas.

Nos estados em que se busca a implantação do modelo SISAR é fundamental um planejamento que 
objetive a sustentabilidade em longo prazo: i) tornar o modelo de abrangência geográfica ampla de 
modo a que todo investimento em saneamento rural possa ter um endereço de gestão com logística e 
escala sustentável; e ii) estabelecer as diretrizes estaduais do saneamento rural, incluindo o sistema 
de metas de desempenho, bem como a criação de estrutura de suporte tecnológico e modernização 
empresarial.

O marco regulatório deve ser instituído numa lógica simplificada e que tem como objetivo estabelecer: 
i) diretrizes para a contabilidade regulatória; ii) padrões apropriados para a qualidade dos serviços, 
incluindo regras flexíveis para o controle de qualidade da água (já que a portaria vigente é muito 
onerosa para o serviço rural); e iii) modelos simplificados de entes reguladores e que estes insiram a 
participação social.

Já sobre o sistema de informações dos serviços rurais requer-se uma estrutura que se inicie no nível 
nacional mais que possa atingir estados e municípios, isto consolidando não só os dados básicos so-
bre o universo de comunidades, mas também um sistema de indicadores que seja aplicável não só ao 
modelo SISAR como às comunidades que mantenham a gestão própria (isolada) dos serviços. No caso 
do SISAR, é importante buscar um aporte técnico que permita às unidades ter sistema de cadastro 
técnico tanto das unidades quanto de suas redes de atendimento. 

Algumas iniciativas podem ser tomadas de modo a aprimorar o modelo. No caso do Ceará, tornam-se 
importantes duas iniciativas:

•	 dotar os estatutos do SISAR de mecanismos que impeçam ou minimizem a acumulação de funções 
entre operador e dirigente associativo e mais ainda entre o primeiro e conselheiro; isto deve valer 
para grau de parentesco direto. Objetiva-se inibir o conflito de interesses, que vem crescendo e 
pode ameaçar a estabilidade do modelo. 

•	 rever a estrutura tarifária: adotar como mínimo de consumo um valor mais próximo do praticado 
pela maior parte dos usuários; isto requer novos preços nas faixas iniciais para que não se quebre 
o equilíbrio financeiro atual, contudo se fará grande justiça tarifária e principalmente a inibição 
do desperdício.  
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No Piauí a iniciativa maior está relacionada ao serviço de esgoto: 

•	 no aspecto legal da prestação: adoção de critérios mais precisos sobre o que vai ser ofertado 
(prazos, descumprimentos, etc.) e por outro da garantia financeira tornando a arrecadação prévia 
como parte de um fundo só usado para tal serviço;

•	 no aspecto técnico: avaliar a logística das unidades de tratamento do lodo, fator que pode compro-
meter em muito a sustentabilidade deste serviço. 



40

NOTA TÉCNICA

ESTUDO DE CASO DO MODELO DE GESTÃO DE ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO RURAL DENOMINADO 
“SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL” (SISAR) NO BRASIL

ANEXO - EXEMPLOS AVALIADOS – SISAR BBJ - RUSSAS/CEARÁ

1. Dados do SISAR

1.1 Característica geral

Área de atuação: O SISAR BBJ – Bacia do Baixo e Médio Jaguaribeatua e parte da bacia do rio Jagua-
ribe. Com sede no município de Russas/Ceará, a atuação desta unidade engloba 08 (oito) municípios 
atendendo 34 comunidades e 21.400 pessoas.

Figura 1 - Mapa com área do SISAR/BBJ

Evolução do atendimento: Desde o seu início até o presente momento o SISAR/BBJ apresentou a evolu-
ção do número de ligações e de localidades atendidas em água conforme a seguir:

Tabela 1.1 - Evolução do atendimento em água - SISAR BBJ

Mês / Ano Dez/2002 Dez/2010 Dez/2011 Agosto/2012

Ligações
Incremento de ligações

274 5.068
1750%

5.218
3%

5.739
10%

Localidades
Incremento de localidades

03 30
900%

32
7%

34
6%
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Densidade média das localidades: as 34 localidades totalizam uma extensão de rede de distribuição de 
água de 130.522m, o que equivale a uma densidade média de 22,7m por domicílio.

Origem dos investimentos: das 34 localidades, 22 (65%) vieram por financiamento do Projeto São José 
(BIRD), 9 (26%) do KFW, 2 (6%) da FUNASA/Prefeitura e 1 (3%) do DNOCS (Departamento Nacional de 
Obras Contra Seca).

Tipologia dos sistemas: as 34 localidades são atendidas por 30 sistemas que tem a tipologia da tabela 
seguinte:

Tabela 1.2 - Tipologia dos sistemas de água – SISAR/BBJ

Manancial Captação Quantidade Tipo de tratamento Quantidade

Superficial Balsa em 
açude

10 Coagulação + filtração + cloração 10

Subterrâneo Poço tubular 20 Simples cloração 7

Oxidação+filtração+cloração 13

Sistema 
Integrado

Tomada em 
adutora

0 Coagulação + filtração + cloração 0

Total 30 Total 30

1.2Atividades de pessoal

Pessoal SISAR: O pessoal da equipe técnica do SISAR está composta da seguinte forma:

Tabela 1.3 - Pessoal - SISAR/BBJ

Unidade Quantidade

Responsável Administrativo
Agente administrativo
Agente comercial

1
1
1

Responsável Técnico
Técnico mecânico-eletricista

1
2

Responsável social
Estagiário social

1
1

Total 8

Atividades da equipe administrativa e comercial: i) gestão de pessoal; ii) compras e controle de pa-
trimônio; iii) faturamento; iv) controle financeiro e contábil; v) corte de ligações inadimplentes; vi) 
capacitação dos operadores

Atividades da equipe técnica: i) manutenção preventiva e corretiva de bombas, equipamentos e válvu-
las; ii) coleta para análises completas de água; iii) entrega de produtos e materiais de aplicação local; 
iv) supervisão de expansão de rede, reparos de adutoras e conservação dos sistemas; e iv) capacitação 
dos operadores.
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Atividades da equipe social: i) organização das Assembleias gerais e reuniões de Conselho; ii) capaci-
tação dos conselheiros, dirigentes de associação e operadores; iii) resolução de conflitos; e iv) educa-
ção sanitária para uso das instalações, controle de desperdícios e proteção de mananciais.

Operadores locais: Os sistemas do SISAR/BBJ totalizam 34 operadores.

Atividades dos operadores: i) controle diário do funcionamento de bombas (voltagem, amperagem)
do macro medidor e do cloro residual e pH; ii) preparo de produtos químicos; iii) leitura mensal de 
medidores e entrega de contas; iv) reparos (vazamentos) de rede e ramais; v) novas ligações e troca 
de medidores; vi) limpeza e capina das instalações; e vii) apoio na expansão de rede e na conservação 
periódica das instalações.

1.3 Infraestrutura e logística

Veículos: a unidade conta com: 01 (uma) pick-up Fiat, 01 (um) automóvel Fiat e 01 (uma) motocicleta.

Instalações: a sede do SISAR funciona em espaço cedido pela CAGECE. A unidade não conta com ofi-
cina nem almoxarifado próprios.

Vista da sede do SISAR/BBJ – Russas/Ceará
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1.4 Indicadores financeiros e operacionais

Faturamento e eficiência de arrecadação 

Tabela 1.4 - Faturamento e arrecadação - SISAR BBJ

Ano Dezembro/2011 Agosto/2012

R$/ano R$/m3 R$/ano R$/m3

Faturamento direto 450.751 0,85 392.060 0,87

Arrecadação 434.849 0,82 387.730 0,86

Eficiência de arrecadação % 94,6% 99,0%

Volumes de trabalho e perdas: os dados de 2011 e até agosto de 2012 relativos ao volume distribuído 
e faturado e respectiva perda (água não faturada) estão a seguir:

Tabela 1.5 - Volumes de trabalho e perdas - SISAR BBJ

Ano Dezembro/2011 Agosto/2012

M3/Ano M3/LIG/Mês M3/Ano M3/LIG/Mês

Distribuído 845.735 15,2 598.064 9,8

Faturado 532.813 9,6 448.548 7,4

Consumido Não informado Não informado

Perdas (ANF) 37,0% 25,0%
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Resultado financeiro: a tabela mostra os dados financeiros da unidade, observando que no ano 2011 
houve subsídio direto de R$ 182.990,00 aplicados em melhorias operacionais.

Tabela 1.6 - Evolução do resultado financeiro - SISAR BBJ

Ano 2010 2011

Receita bruta 461.145 665.387

Doações 0 182.990

Receita total 461.145 848.377

Despesa Total % do item Total % do item

410.253 100% 583.216 100%

1. Pessoal próprio 60.933 14,9% 92.853 15,9%

    1.1 Manutenção
    1.2 Administrativo/social
2. Materiais

48.148
12.785
96.918

23,6% 51.356
41.497

120.077

20,6%

    2.1 Manutenção
    2.2 Produtos químicos
    2.3 Administrativo

68.614
22.869
5.435

77.293
34.968
7.816

3. Veículos 27.350 6,7% 34.447 5,9%

    3.1 Manutenção
4. Serviços

27.350
31.575

7,7% 34.447
60.927

10,4%

    4.1 Manutenção
    4.2 Administrativo
4.3 Agente arrecadador

7.699
8.332

15.544

13.069
13.814
34.044

5. Análises de água 0 0,0% 0 0,0%

6. Instalações 600 0,1% 1.792 0,3%

    6.2 Administrativo 600 1.792

7. Diversos 20.134 4,9% 24.197 4,1%

    7.1 Reuniões e treinamento
    7.2 Diárias, viagens e estadia
    7.2 Administrativo
    7.3 Tributárias e financeiras

3.460
9.539
11.550
5.124

4.882
10.984
16.030
3.285

8. Depreciação 39.807 9,7% 41.635 7,1%

9. Repasse (energia+operador) 132.936 32,4% 207.288 35,5%

Receita – Despesa 50.892 265.161

Superávit % 11% 31%
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Tabela tarifária

Tabela 1.7 - Tarifa SISAR/BBJ (apenas Água)

 (vigente desde abril de 2012 )

Categoria m3 Tarifas Categoria m3 Tarifas

Residencial

0 a 10 R$/mês 6,05

Comercial 
e Pública

0 a 10 R$/mês 8,30

11 a 15
16 a 20
21 a 25
26 a 30

R$/m3

R$/m3

R$/m3

R$/m3

0,61
0,79
1,07
1,22

11 a 15
16 a 20
21 a 25
26 a 30

R$/m3

R$/m3

R$/m3

R$/m3

0,83
1,08
1,45
1,66

31 a 35
36 a 40
41 a 50

> 50

R$/m3

R$/m3

R$/m3

R$/m3

1,37
1,51
1,74
1,97

31 a 35
36 a 40
41 a 50

> 50

R$/m3

R$/m3

R$/m3

R$/m3

1,87
2,06
2,37
2,68

Indicadores de desempenho técnico

Tabela 1.8 - Indicadores de desempenho – técnico

Ano 2011

Indicador Meta Realizado

Controle de cloro, pH
Sistemas recuperados
Índice água não faturada – ANF
Instalação de macro medidor 

100%
66%
25%

100%

63%
59%
37%
47%

Indicadores de desempenho administrativo-financeiro

Tabela 1.9 - Indicadores de desempenho - administrativo/financeiro

Ano 2011

Indicador Meta Realizado

Despesa/m3 faturado
Eficiência de arrecadação
Ligações ativas / totais
Incremento de faturamento
 

0,56
101%
91%
20%

0,55
94,6%
89,0%
38,6%
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Indicadores de desempenho social

Tabela 1.10 - Indicadores de desempenho – social

Ano 2011

Indicador Meta Realizado

Regularização das associações
Ações realizadas

100%
30

91%
19

Pesquisa de satisfação: na pesquisa de 2010 foram pesquisados 66 domicílios, equivalente a 4,3% 
do total de usuários, e o resultado pode ser visto a seguir: 

Tabela 1.11 - Dados da pesquisa de satisfação - SISAR/BBJ – 2010

Usa água do sistema SISAR? Sim 97,0%

Beber
Banho
Cozinhar
Plantio
Dessedentação de animais

71,2%
97,0%
92,4%
10,6%
15,2%

O tratamento da água é necessário?
Preocupa-se em economizar água?

Sim
Sim

93,9%
92,4%

Está satisfeito com o serviço? Sim 92,4%

Não - falta água
Não - muito cloro
Não - água sem qualidade
Não - valor alto da taxa
Não - outros

0,0%
1,5%
4,5%
0,0%
1,5%

Está satisfeito com a conta de água?
Está satisfeito com a manutenção?
Está satisfeito com o operador?

Sim
Sim
Sim

86,4%
78,8%
86,4%

Houve mudança na sua vida Sim 92,4%

Sim – comodidade
Sim – saúde
Sim - organização da comunidade
Sim - crescimento habitacional

92,4%
7,6%

18,2%
9,1%

Participa das reuniões do SISAR Sim 77,3%

O tempo para atender a comunidade é?

Rápido
Demorado
Dentro do prazo
Sem resposta

27,3%
13,6%
48,5%
10,6%

Como você qualifica o SISAR?

Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Sem resposta

37,9%
42,4%
9,1%
1,5%
9,1%

2. Dados das localidades visitadas

2.1 Peixe

Dados da localidade: a localidade pertence ao município de Russas e dista cerca de 10 km da sede do 
município. Tem 318 domicílios e conta com Posto de Saúde e Escola Municipal de Ensino Fundamental. 
A localidade está dentro de perímetro irrigado e sua economia baseia-se na agricultura irrigada.

Histórico: o sistema foi implantado em 2011 para atender a comunidade de Peixe e mais outras 4 loca-
lidades; o investimento foi por financiamento do KFW.
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Componentes do sistema: i) captação em canal de irrigação, com moto-bomba de 3cv; ii) adutora de 
água bruta em tubo PVC 150mm, extensão de 8.000m; iii) tratamento com filtro rápido de areia, 
por gravidade em fluxo ascendente, construído em concreto, eletro-lavagem a partir do reservatório 
elevado; iv) unidade de secagem do lodo (lavagem dos filtros); v) reservatório apoiado de 30 m3, em 
concreto; vi) elevatória de água tratada, com moto-bomba de 3cv; vii) reservatório elevado de 75 m3, 
em concreto; viii) rede distribuidora no total de 9.790 m; e ix) 318 ligações, todas com hidrômetro.

Captação no canal de irrigação – elevatória de água bruta com bomba de 3cv

Vista geral da unidade de tratamento, elevatória e reservatório de água tratada
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Unidade de secagem do lodo da lavagem dos filtros

Densidade da comunidade: 30,8 metros de rede por ligação. 

Tempo de funcionamento da produção (captação-tratamento): de 6 a 7 horas/dia. 

Sustentabilidade hídrica: o risco de desabastecimento da comunidade é pequeno, visto que o sistema 
de irrigação no qual está inserido recebe água do maior açude do estado.

Associação: foi fundada em 2010 para receber o projeto, quando aderiu ao SISAR. 

Operador: o sistema conta com 02 (dois) operadores, 01 (um) para o tratamento e outro para a rede de 
Peixe, cada um recebendo R$ 2,25/ligação/mês. Além da função no sistema, um dos operadores realiza 
serviços para o correio e o outro tem propriedade própria.

Rotinas operacionais: i) preparo de cloro – hipoclorito de cálcio granulado a cada 03 (três) dias; ii) 
preparo de coagulante – poli cloreto de alumínio a cada 02 (dois) dias; iii) lavagem de filtro a cada 
05 (cinco) dias; iv) controle diário de cloro residual e pH (1 ponto no tratamento e 1 ponto na rede); v) 
leitura diária de macro medidor; vi) leitura mensal de micro medidor e entrega de contas.

Tanques de preparo de produtos – cloro e coagulantea
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2.2 Miguel Pereira

Dados da localidade: pertence ao município de Russas e dista cerca de 8 km da sede do município. Tem 
340 domicílios e sua economia baseia-se na pecuária caprina.

Histórico: o sistema foi implantado em 2010; o investimento foi pelo KFW.

Componentes do sistema: i) captação em poço tubular profundo; ii) tratamento para remoção de ferro, 
constituída de oxidação por pré-cloração e filtro rápido de areia, por gravidade em fluxo ascendente, 
construído em concreto e com retro-lavagem a partir do reservatório elevado; iii) unidade de secagem 
do lodo (lavagem dos filtros); iv) reservatório apoiado de 30m3, em concreto; v) elevatória de água tra-
tada, com moto-bomba de 3cv; vi) reservatório elevado de 100 m3, em concreto; vii) rede distribuidora 
de 3.840m; e viii) 340 ligações, todas com hidrômetro. 

Vista geral do sistema – poço profundo, casa de química, elevatória e reservatório 
de água tratada

 

Densidade da comunidade: 11,3 metros de rede por ligação. 

Tempo de funcionamento da produção (captação-tratamento): de 16 a 18 horas/dia. 

Sustentabilidade hídrica: o risco hídrico é mediano; o aquífero tem boa capacidade, contudo os poços 
tem funcionamento diário com poucas horas para recarga.

Associação: foi fundada em 2008 para receber o projeto, quando aderiu ao SISAR. 

Operador: o sistema conta com 01 (um) operador recebendo R$ 3,00/ligação/mês; além da função no 
sistema o operador realiza serviços em pecuária própria.

Rotinas operacionais: i) preparo de cloro a cada 3 dias; ii) preparo de coagulante a cada 02 (dois) 
dias; iii) lavagem de filtro a cada 02 (dois) dias; iv) controle diário de cloro residual e pH (1 ponto no 
tratamento e 1 ponto na rede); v) leitura diária de macro medidor; v) leitura mensal de micro medidor 
e entrega de contas.
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Macro medidor tubulação de saída do reservatório 

Micro medidor domiciliar com caixa de proteção

2.3 Sítio do Pau D’Arco

Dados da localidade: pertence ao município de Russas e dista cerca de 12 km da sede do município. 
Tem 133 domicílios e sua economia se baseia na agro-pecuária.

Histórico: o sistema foi implantado em 2006 pelo Projeto São José (BIRD).

Componentes do sistema: i) captação em poço tubular profundo; ii) adutora de água bruta em tubo 
PVC 75mm, extensão de 200m; iii) tratamento para remoção de ferro com oxidação por pré-cloração e 
filtro rápido de areia, sob pressão, em fluxo descendente, com retro-lavagem a partir do reservatório 
elevado; iv) reservatório elevado de 30m3, em concreto; v) rede distribuidora no total de 5.340m; e 
viii) 133 ligações, todas com hidrômetro.  



51

NOTA TÉCNICA

Poço profundo e casa de cloração

Filtros de pressão e reservatório elevado

Densidade da comunidade: 40,2 metros de rede por ligação. 

Tempo de funcionamento da produção (captação-tratamento): de 10 a 12 horas/dia. 

Sustentabilidade hídrica: o risco hídrico é pequeno; o aquífero tem boa capacidade e o poço tem tempo 
de funcionamento diário com muitas horas para recarga.

Associação: foi fundada em 2004 para receber o projeto, quando aderiu ao SISAR. 

Operador: o sistema conta com 01 (um) operador recebendo R$ 2,50/ligação/mês; além da função no 
sistema o operador realiza serviços em pecuária própria.

Rotinas operacionais: i) preparo de cloro a cada 4 dias; ii) lavagem diária de filtro; iii) controle diário 
de cloro residual e pH (1 ponto no tratamento e 1 ponto na rede); iv) o sistema não tem macro medidor; 
e v) leitura mensal de micro medidor e entrega de contas.
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ESTUDO DE CASO DO MODELO DE GESTÃO DE ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO RURAL DENOMINADO 
“SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL” (SISAR) NO BRASIL

ANEXO - EXEMPLOS AVALIADOS – SISAR BBA - QUIXADÁ/CEARÁ

1. Dados do SISAR

1.1 Característica geral

Área de atuação: O SISAR BBA – Bacia do Baixo Banabuiúatua e parte da bacia do rio Banabuiú. Com 
sede no município de Quixadá/Ceará, a atuação desta unidade engloba 19 municípios, atendendo 
139 comunidades e 50.400 pessoas.

Figura 1 - Mapa do Ceará com área do SISAR/BBA

Evolução do atendimento: Desde o seu início até o presente momento o SISAR/BBA apresentou a evo-
lução do número de ligações e de localidades atendidas em água conforme a seguir:

Tabela 1.1 - Evolução do atendimento em água - SISAR BBA

Mês / Ano Dez/2001 Dez/2010 Dez/2011 Agosto/2012

Ligações
Incremento de ligações

471 10.940
2.223%

11.020
1%

13.127
19%

Localidades
Incremento de localidades

07 84
1.100%

102
19%

139
39%
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Densidade média das localidades: as 139 localidades totalizam uma extensão de rede de distribuição 
de água de 413.440m, o que equivale a uma densidade média de 31,5m por domicílio.

Origem dos investimentos: das 139 localidades, 114 (82%) tiveram financiamento do Projeto São José 
(BIRD), 17 (12%) do KFW e 8 (6%) da FUNASA/Prefeitura.

Tipologia dos sistemas: as 139 localidades são atendidas por 100 sistemas que tem a tipologia da 
tabela seguinte:

Tabela 1.2 - Tipologia dos sistemas de água – SISAR/BBJ

Manancial Captação Quantidade Tipo de tratamento Quantidade

Superficial Balsa em 
açude

46 Coagulação + filtração + cloração 46

Subterrâneo Poço tubular 48 Simples cloração 44

Oxidação+filtração+cloração 4

Sistema 
Integrado

Tomada em 
adutora

6 Coagulação + filtração + cloração 6

Total 30 Total 30

1.2Atividades de pessoal

Pessoal SISAR:O pessoal da equipe técnica do SISAR compõe-se no seguinte:

Tabela 1.3 - Pessoal - SISAR/BBA

Unidade Quantidade

Responsável Administrativo
Agente administrativo
Agente comercial
Auxiliar de serviços

1
2
4
1

Responsável Técnico
Técnico mecânico-eletricista
Coletor de água para análises

1
2
1

Responsável social 1

Total 13

Obs.: há 1 agente comercial em um sistema maior – Lagoa do Mato

Atividades da equipe administrativa e comercial: i) gestão de pessoal; ii) compras e controle de patri-
mônio; iii) faturamento; iv) controle financeiro e contábil; v) corte de ligações inadimplentes; e vi) 
capacitação dos operadores.

Atividades da equipe técnica: i) manutenção preventiva e corretiva de bombas, equipamentos e válvu-
las; ii) coleta para análises completas de água; iii) entrega de produtos e materiais de aplicação local; 
iv) supervisão de expansão de rede, reparos de adutoras e conservação dos sistemas; e iv) capacitação 
dos operadores.
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Atividades da equipe social: i) organização das Assembleias gerais e reuniões de Conselho; ii) capaci-
tação dos conselheiros, dirigentes de associação e operadores; iii) resolução de conflitos; e iv) educa-
ção sanitária para uso das instalações, controle de desperdícios e proteção de mananciais.

Operadores locais: Os sistemas do SISAR/BBA totalizam 100 operadores.

Atividades dos operadores: i) controle diário do funcionamento de bombas (voltagem, amperagem)
do macro medidor e do cloro residual e pH; ii) preparo de produtos químicos; iii) leitura mensal de 
medidores e entrega de contas; iv) reparos (vazamentos) de rede e ramais; v) novas ligações e troca 
de medidores; vi) limpeza e capina das instalações; e vii) apoio na expansão de rede e na conservação 
periódica das instalações.

1.3 Infraestrutura e logística

Veículos: a unidade conta com: 02 (duas) pick-up Fiat e 04 (quatro) motocicletas.

Instalações: a sede do SISAR funciona em espaço cedido pela CAGECE. A unidade não conta com ofi-
cina nem almoxarifado próprios.

Vista da sede do SISAR/BBA – Quixadá/Ceará
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1.4 Indicadores financeiros e operacionais

Faturamento e eficiência de arrecadação 

Tabela 1.4 - Faturamento e arrecadação - SISAR BBA

Ano Dezembro/2011 Agosto/2012

R$/ano R$/m3 R$/ano R$/m3

Faturamento direto 806.670 0,81 730.593 0,89

Arrecadação 799.816 0,80 738.217 0,90

Eficiência de arrecadação % 99,1% 101,0%

Volumes de trabalho e perdas: os dados de 2011 e até agosto de 2012 relativos ao volume distribuído 
e faturado e respectiva perda (água não faturada) estão a seguir:

Tabela 1.5 - Volumes de trabalho e perdas - SISAR BBA

Ano Dezembro/2011 Agosto/2012

M3/Ano M3/LIG/Mês M3/Ano M3/LIG/Mês

Distribuído 2.685.968 23,9 1.078.813 11,9

Faturado 993.808 8,8 819.898 9,1

Perdas (ANF) 63,0% 24,0%
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Resultado financeiro: a tabela mostra os dados financeiros da unidade, observando que nos anos 
2010 e 2011 houve subsídio direto aplicado em melhorias operacionais.

Tabela 1.6 - Evolução do resultado financeiro - SISAR BBA

Ano 2010 2011

Receita bruta 916.754 1.025.927

Doações 98.331 98.040

Receita própria 818.423 927.887

Despesa Total % do item Total % do item

762.496 100% 992.678 100%

1. Pessoal próprio 149.786 19,6% 188.615 19,0%

    1.1 Manutenção
2. Materiais

149.786
146.792

19,3% 188.615
204.241

20,6%

    2.1 Manutenção
    2.2 Produtos químicos
    2.3 Administrativo

40.824
91.583
14.385

85.534
106.882
11.825

3. Veículos 61.150 8,0% 74.075 7,5%

    3.1 Manutenção
4. Serviços

61.150
61.607

8,1% 74.075
89.198

9,0%

    4.1 Manutenção
    4.2 Administrativo
    4.3 Agente arrecadador

37.710
12.167
11.730

53.096
11.410
24.692

5. Análises de água 0 0,0% 0 0,0%

6. Instalações 17.269 2,3% 15.225 1,5%

    6.2 Administrativo 17.269 15.225

7. Diversos 110.910 14,5% 123.256 12,4%

    7.1 Reuniões e treinamento
    7.2 Diárias, viagens e estadia
    7.3 Compra de água tratada

392
50.062
19.870

1.994
53.265
31.462

    7.4 Tributárias e financeiras
    7.5 Outros

4.097
36.489

10.544
25.991

8. Depreciação 28.327 3,7% 30.587 3,1%

9. Repasse (energia+operador) 186.655 24,5% 267.481 26,9%

Receita própria – Despesa 55.927 -64.791

Superávit % 7% -7%
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Tabela tarifária

Tabela 1.7 - Tarifa SISAR/BBA (apenas Água)

 (vigente desde abril de 2012 )

Categoria m3 Tarifas Categoria m3 Tarifas

Residencial

0 a 10 R$/mês 6,50

Comercial 
e Pública

0 a 10 R$/mês 8,50

11 a 15
16 a 20
21 a 25
26 a 30
31 a 35
36 a 40
41 a 50

> 50

R$/m3

R$/m3

R$/m3

R$/m3

R$/m3

R$/m3

R$/m3

R$/m3

0,61
0,79
1,07
1,22
1,37
1,51
1,74
1,97

11 a 15
16 a 20
21 a 25
26 a 30
31 a 35
36 a 40
41 a 50

> 50

R$/m3

R$/m3

R$/m3

R$/m3

R$/m3

R$/m3

R$/m3

R$/m3

0,83
1,08
1,45
1,66
1,87
2,06
2,37
2,68

Indicadores de desempenho técnico

Tabela 1.8 - Indicadores de desempenho – técnico

Ano 2011

Indicador Meta Realizado

Controle de cloro, pH
Sistemas recuperados
Índice água não faturada – ANF
Instalação de macro medidor 

100%
66%
25%

100%

14%
18%
63%
14%

Indicadores de desempenho administrativo-financeiro

Tabela 1.9 - Indicadores de desempenho - administrativo/financeiro

Ano 2011

Indicador Meta Realizado

Despesa/m3 faturado
Eficiência de arrecadação
Ligações ativas / totais
Incremento de faturamento

0,56
101%
91%
20%

0,58
99,1%
87%

-0,95%
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Indicadores de desempenho social

Tabela 1.10 - Indicadores de desempenho – social

Mês/ano 2011

Indicador Meta Realizado

Regularização das associações
Ações realizadas

100%
67

82%
33

Pesquisa de satisfação: na pesquisa de 2010 foram pesquisados 244 domicílios, equivalente a 16,1% 
do total de usuários, e o resultado pode ser visto a seguir:

Tabela 1.11 - Dados da pesquisa de satisfação - SISAR/BBA – 2010

Usa água do sistema SISAR? Sim 96,0%

Beber
Banho
Cozinhar
Plantio
Dessedentação de animais

24,2%
94,7%
70,1%
4,1%
4,1%

O tratamento da água é necessário?
Preocupa-se em economizar água?

Sim
Sim

97,1%
95,9%

Está satisfeito com o serviço? Sim 84,0%

Não - falta água
Não - muito cloro
Não - água sem qualidade
Não - valor alto da taxa
Não - outros

4,1%
1,6%
11,5%
1,2%
2,9%

Está satisfeito com a conta de água?
Está satisfeito com a manutenção?
Está satisfeito com o operador?

Sim
Sim
Sim

80,3%
66,0%
83,2%

Houve mudança na sua vida Sim 88,9%

Sim – comodidade
Sim – saúde
Sim – organização da comunidade
Sim – crescimento habitacional

82,4%
11,5%
17,6%
16,4%

Participa das reuniões do SISAR Sim 50,8%

O tempo para atender a comunidade é?

Rápido
Demorado
Dentro do prazo
Sem resposta

36,1%
29,9%
13,9%
20,1%

Como você qualifica o SISAR?

Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Sem resposta

12,3%
56,1%
17,2%
3,7%

10,7%

2. Dados das localidades visitadas

2.1 Sítio Novo

Dados da localidade: a localidade pertence ao município de Quixadá e dista cerca de 8 km da sede do 
município. Tem 83 domicílios e sua economia é a agropecuária.

Histórico: o sistema foi implantado em 2005 com investimento oriundo do Projeto São José.

Componentes do sistema: i) captação em poço tubular profundo com moto-bomba de 2cv; ii) adutora de 
água bruta em tubo PVC 75mm, extensão de 400m; iii) tratamento com simples cloração; iv) elevató-
ria de água tratada com moto-bomba de 1,5cv; v) reservatório elevado de 20m3, em concreto; vi) rede 
distribuidora com 1.700m; e vii) 83 ligações, todas com hidrômetros.
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Captação em poço tubular profundo e casa de cloração

Reservatório elevado de água tratada

Densidade da comunidade: 20,5 metros de rede por ligação. 

Tempo de funcionamento da produção (captação-tratamento): de 16 a 18 horas/dia. 

Sustentabilidade hídrica: o risco hídrico é grande; o aquífero tem capacidade limitada e os poços tem 
funcionamento diário com poucas horas para recarga.

Associação: foi fundada em 2004 para receber o projeto, quando aderiu ao SISAR. 

Operador: o sistema conta com 01 (um) operadorque recebe R$ 3,20/ligação/mês. Além da função no 
sistema, o operador realiza serviços em propriedade própria.

Rotinas operacionais: i) preparo de cloro – hipoclorito de cálcio em pastilha a cada 8 dias; ii) controle 
diário de cloro residual e pH (1 ponto no tratamento e 1 ponto na rede); v) leitura mensal de micro 
medidores e entrega de contas; e vi) não há macro medidor.
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2.2 São João do Pompeu

Dados da localidade: pertence ao município de Russas e dista cerca de 7km da sede do município. Tem 
56 domicílios e sua economia se baseia na agropecuária.

Histórico: o sistema foi implantado em 2006; o investimento foi pelo KFW.

Componentes do sistema: i) captação em balsa flutuante no açude do Cedro, moto-bomba de 3cv; ii) 
adutora de água bruta em tubo PVC 50mm, extensão de 1.000m; iii) tratamento com filtro rápido de 
areia, por gravidade em fluxo ascendente, construído em fibra de vidro e com retro-lavagem a partir 
do reservatório elevado; iv) reservatório apoiado de 15m3, em concreto; v) elevatória de água tratada, 
com moto-bomba de 1,5cv; vi) reservatório elevado de 20m3, em concreto; vii) rede distribuidora de 
3.700m; e viii) 56 ligações, todas com hidrômetros.

Captação com moto-bomba em flutuante

Vista geral do tratamento e reservatórios
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Filtro rápido de areia de fluxo ascendente fabricado em fibra de vidro e reservatório 
apoiado em concreto

Densidade da comunidade: 66,0 metros de rede por ligação. 

Tempo de funcionamento da produção (captação-tratamento): de 10 a 12 horas/dia. 

Sustentabilidade hídrica: o risco hídrico é pequeno; o açude é bom porte e está sob a gestão da CO-
GERH – Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Estado do Ceará. 

Associação: foi fundada em 2005 para receber o projeto, quando aderiu ao SISAR. 

Operador: o sistema conta com 01 (um) operador recebendo R$ 3,80/ligação/mês; além da função no 
sistema o operador realiza serviços em pecuária própria.

Rotinas operacionais: i) preparo de cloro em pastilha a cada 08 (oito) dias; ii) preparo de coagulante – 
poli cloreto de alumínio a cada 03 (três) dias; iii) lavagem de filtro a cada 05 (cinco) dias; iv) controle 
diário de cloro residual e pH (1 ponto no tratamento e 1 ponto na rede); v) leitura mensal de micro 
medidores e entrega de contas; e vi) não tem macro medidor.

Dosador de cloro em pastilha e moto-bomba (elevatória de água tratada)
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2.3 Placa de Ocara

Dados da localidade: pertence ao município de Ocara e dista cerca de 05 (cinco) km da sede do muni-
cípio. Tem 115 domicílios e sua economia se baseia na agro-pecuária.

Histórico: o sistema, denominado Complexo do Batente, foi implantado em 2007 e atende além de 
Placa mais 11 comunidades o que totalizam 1.946 ligações. O investimento é oriundo em parte pelo 
financiamento do Projeto São José (BIRD) e parte pela FUNASA.

Componentes do sistema: é um sistema integrado com extensa adutora que leva água tratada as 12 
comunidades, que são:

i) captação em balsa flutuante no açude do Batente, moto-bomba de 3cv; 

ii) adutora de água bruta em tubo PVC 250mm, extensão de 300m; 

iii) tratamento em filtros rápidos de areia por gravidade em fluxo ascendente, construídos em fibra de 
vidro; retro lavagem por moto-bomba de 30cv;

iv) reservatório apoiado de concreto, de 500m3, situado junto ao tratamento;

v) adutora de água tratada, extensão total de 32.000m em PVC de 250, 200 e 150mm;

vi) elevatórias de água tratada: EE1 - junto ao tratamento, moto-bomba de 75cv; EE2 -pressurização no 
meio da adutora, moto-bomba de 25cv;

vii) reservatório apoiado, de concreto: 2 de 150m3, situados ao longo da adutora; 

viii) reservatório elevado, de concreto: 8de 30m3, situados ao longo da adutora; 

v) rede distribuidora, total de 84.000m; viii) 1.946 ligações, todas com hidrômetros.  

Figura 2 - Croqui do sistema Batente
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Vista geral da barragem do Açude Batente – ao fundo o flutuante com moto-bomba

Vista geral da unidade de tratamento – 3 filtros, reservatório apoiado e elevatória de 
água tratada

Filtro rápido ascendente em fibra de vidro Tanques de preparo de coagulante
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Densidade da comunidade: 43,2 metros de rede por ligação. 

Tempo de funcionamento da produção (captação-tratamento): de 10 a 12 horas/dia. 

Sustentabilidade hídrica: o risco hídrico é pequeno; o açude é bom porte e está sob a gestão da CO-
GERH – Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do estado do Ceará. 

Associação: existem 12 associações, sendo que a de Placa funciona como Associação-mãe; fundadas 
entre 2005 a 2007 para receber o projeto, quando aderiram ao SISAR. 

Operador: o sistema conta com 09 (nove) operadores, 03 (três) no tratamento e 06 (seis) nas comuni-
dades, cada um recebendo R$ 2,50/ligação/mês; além da função no sistema, os operadores realizam 
serviços em agricultura e pecuária própria e de terceiros.

Reunião com dirigentes da associação e operadores

Rotinas operacionais: i) preparo de cloro a cada 04 (quatro) dias; ii) preparo de coagulante – poli clo-
reto de alumínio a cada 02 (dois) dias; iii) lavagem de filtro a cada 02 (dois) dias; iv) controle diário 
de cloro residual e pH (1 ponto no tratamento e 1 ponto na rede); v) leitura diária do macro medidor; 
e vi) leitura mensal de micro medidores e entrega de contas.
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ESTUDO DE CASO DO MODELO DE GESTÃO DE ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO RURAL DENOMINADO 
“SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL” (SISAR) NO BRASIL

ANEXO - EXEMPLOS AVALIADOS – SISAR PICOS/PIAUÍ

1. Dados do SISAR

1.1 Característica geral

Área de atuação: O SISAR Picosatuana região sudeste do estado do Piauí; sua área de atuação atual 
engloba 19 municípios atendendo 30 comunidades e 27.000 pessoas.

Figura 1 - Mapa com área do SISAR/Picos
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Evolução do atendimento: Desde o seu início até o presente momento o SISAR/Picos apresentou a 
evolução do número de ligações e de localidades atendidas em água conforme a seguir:

Tabela 1.1 - Evolução do atendimento em água - SISAR Picos

Mês / Ano Dez/2005 Dez/2010 Dez/2011 Agosto/2012

Ligações de água
Incremento de ligações

391 5.575
1.326%

5.793
4%

5.739
10%

Unidades de esgoto (fossa)
Incremento de fossas

261 2.312
786%

2.366
2%

2.368
0%

Localidades atendidas
Incremento de localidades

4 29
625%

29
0%

30
3%

Densidade média das localidades: não foi informada a extensão total da rede, portanto não foi possível 
avaliar a densidade média das localidades atendidas.

Origem dos investimentos: as 30 localidades tiveram financiamento do KFW.

Tipologia dos sistemas: os 30 sistemas tem a tipologia da tabela seguinte:

Tabela 1.2 - Tipologia dos sistemas de água – SISAR/BBJ

Manancial Captação Quantidade Tipo de tratamento Quantidade

Subterrâneo Poço tubular 30
Simples cloração 29

Oxidação+filtração+cloração 1

1.2 Atividades de pessoal

Pessoal SISAR: O pessoal da equipe técnica do SISAR compõe-se da seguinte forma:

Tabela 1.3 - Pessoal - SISAR/Picos

Unidade Quantidade

Gerente Executivo
Agente administrativo

1
2

Coordenador Técnico
Técnicos hidráulicos

1
3

Coordenadora social
Total

1
8
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Atividades da equipe administrativa e comercial: i) gestão de pessoal; ii) compras e controle de patri-
mônio; iii) faturamento; iv) controle financeiro e contábil; v) corte de ligações inadimplentes; e vi) 
capacitação dos operadores

Atividades da equipe técnica: i) manutenção preventiva e corretiva de bombas, equipamentos e válvu-
las; ii) entrega de produtos e materiais de aplicação local; iii) supervisão de expansão de rede, repa-
ros de adutoras e conservação dos sistemas; iv) capacitação dos operadores; v) limpeza de poços com 
compressor; e v) a equipe não realiza coleta para análises completas.

Atividades da equipe social: i) organização das Assembleias gerais e reuniões de Conselho; ii) capaci-
tação dos conselheiros, dirigentes de associação e operadores; iii) resolução de conflitos; iv) educa-
ção sanitária para uso das instalações, controle de desperdícios e proteção de mananciais.

Operadores locais: Os sistemas do SISAR/Picos totalizam 30 operadores.

Atividades dos operadores: i) controle diário do funcionamento de bombas (voltagem, amperagem), 
do macro medidor e do cloro residual e pH; ii) preparo de produtos químicos; iii) leitura mensal de 
medidores e entrega de contas; iv) reparos (vazamentos) de rede e ramais; v) novas ligações e troca 
de medidores; vi) limpeza e capina das instalações; e vii) apoio na expansão de rede e na conservação 
periódica das instalações.

1.3 Infraestrutura e logística

Veículos: a unidade conta com: 01 (uma) pick-up L200, 01 (uma) pick-up Hilux, 01 (um) automóvel Gol 
e 01 (uma) motocicleta.

Instalações: a sede do SISAR funciona em salas alugadas. A unidade não conta com oficina nem almo-
xarifado próprios.

Vista da sede do SISAR/Picos/Piauí
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1.4 Indicadores financeiros e operacionais

Faturamento e eficiência de arrecadação 

Tabela 1.4 - Faturamento e arrecadação - SISAR BBJ

Ano Dezembro/2011 Agosto/2012

R$/ano R$/m3 R$/ano R$/m3

Faturamento direto 617.683 0,92 435.620 0,93

Arrecadação 611.695 0,92 432.400 0,93

Eficiência de arrecadação % 99,0% 99,3%

Volumes de trabalho e perdas: os dados de 2011 e até agosto de 2012 relativos ao volume distribuído 
e faturado e respectiva perda (água não faturada) estão a seguir:

Tabela 1.5 - Volumes de trabalho e perdas - SISAR Picos

Ano Dezembro/2011 Agosto/2012

M3/Ano M3/LIG/Mês M3/Ano M3/LIG/Mês

Distribuído 831.177 12,3 596.599 12,7

Faturado 667.832 9,9 469.365 10,0

Consumido Não informado Não informado

Perdas (ANF) 20,0% 21,0%
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Resultado financeiro: a tabela mostra os dados financeiros da unidade, observando que nos anos 
2010 e 2011 houve subsídio direto aplicado em melhorias operacionais.

Tabela 1.6 - Evolução do resultado financeiro - SISAR PICOS/PI

Ano 2010 2011

Receita bruta 446.973 619.167

Doações 91.964 3.649

Receita total 538.937 622.816

Despesa Total % do item Total % do item

455.091 100% 570.907 100%

1. Pessoal próprio 194.797 42,8% 216.084 37,8%

    1.1 Manutenção
 2. Materiais

194.797
72.427 15,9%

216.084
101.579 17,8%

    2.1 Manutenção
    2.2 Produtos químicos
    2.3 Administrativo

57.246
713

14.468

81.145
0

20.434

3. Veículos 34.073 7,5% 48.399 8,5%

    3.1 Manutenção
4. Serviços

34.073
49.149 10,8%

48.399
48.751 8,5%

    4.1 Manutenção
    4.2 Administrativo
    4.3 Agente arrecadador

43.853
5.296

0

43.793
4.958

0

5. Análises de água 0 0,0% 0 0,0%

6. Instalações 20.771 4,6% 27.784 4,9%

    6.1 Administrativo 20.771 27.784

7. Diversos 46.457 10,2% 90.173 15,8%

    7.1 Reuniões e treinamento
    7.2 Diárias, viagens e estadia
    7.2 Administrativo
    7.3 Tributárias e financeiras

9.160
31.030
5.159
1.108

12.873
41.134
35.607

559

8. Depreciação 37.417 8,2% 38.137 6,7%

Resultado 83.846 51.909

Superávit % 16% 8%
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Tabela tarifária

Tabela 1.7 - Tarifa SISAR / Piauí

 (vigente desde abril de 2012 )

Taxa de permanência (=2m3) R$/mês 1,50

Consumo de água > 2m3

Tarifa de esgoto
R$/m3

R$/mês
0,75
2,50

Indicadores de desempenho: o SISAR/Piauí não tem sistema de metas de desempenho.

Pesquisa de satisfação: o SISAR/Piauí ainda não realizou pesquisa de satisfação.

2. Dados das localidades visitadas

2.1 Malhada

Dados da localidade: a localidade pertence ao município de Bocaina e dista cerca de 15 km da sede do 
município. Tem 124 domicílios e conta com Posto de Saúde; sua economia se baseia na agropecuária 
e extração da castanha de caju.

Histórico: o sistema foi implantado em 2006 por financiamento do KFW.

Componentes do sistema: i) captação em poço tubular profundo; ii) tratamento por simples cloração; 
iii) reservatório elevado de 75 m3, em concreto; iv) rede distribuidora (extensão não informada); e v) 
124 ligações, todas com hidrômetros.

Vista do poço e reservatório elevado Local de reunião com a comunidade
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Vista geral da comunidade

Densidade da comunidade: não foi fornecida a extensão de rede. 

Tempo de funcionamento da produção (captação-tratamento): de 8 a 10 horas/dia. 

Sustentabilidade hídrica: o risco hídrico é pequeno; o aquífero tem boa capacidade e o poço tem bas-
tante tempo diário para recarga.

Associação: foi fundada em 2004 para receber o projeto, quando aderiu ao SISAR. 

Operador: o sistema conta com 01 (um) operador, que recebe R$ 3,00/ligação/mês; além da função no 
sistema o operador realiza serviços de extração da castanha.

Rotinas operacionais: i) preparo de cloro – sal de cozinha (“hidrogerox”) a cada 03 (três) dias; ii) con-
trole diário de voltagem e amperagem da bomba; iii) controle diário do cloro residual e pH (1 ponto 
no tratamento e 1 ponto na rede); iv) leitura diária de macro medidor; e v) leitura mensal de micro 
medidor e entrega de contas.

2.2 Croazal

Dados da localidade: a localidade pertence ao município de Jaicós e dista cerca de 5 km da sede do 
município. Tem 160 domicílios e sua economia baseia-se na extração da castanha.

Histórico: o sistema foi implantado em 2007 por financiamento do KFW.

Componentes do sistema: i) captação em poço tubular profundo; ii) reservatório elevado de 100 m3, em 
concreto; iii) rede distribuidora no total de 9.790m; iv) 318 ligações, todas com hidrômetros.
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 Poço, tratamento e reservatório elevado Sede da associação local

Densidade da comunidade: não foi fornecida a extensão da rede. 

Tempo de funcionamento da produção (captação-tratamento): de 10 a 12 horas/dia. 

Sustentabilidade hídrica: o risco hídrico é pequeno; o aquífero tem boa capacidade e o poço tem tempo 
de funcionamento diário com muitas horas para recarga.

Associação: foi fundada em 2004 para receber o projeto, quando aderiu ao SISAR. 

Operadora: o sistema conta com 01 (uma) operadora, que recebe R$ 2,50/ligação/mês, e que não exer-
ce nenhuma outra função.

Rotinas operacionais: i) preparo de cloro – sal de cozinha (“hidrogerox”) a cada 03 (três) dias; ii) con-
trole diário de voltagem e amperagem da bomba; iii) controle diário do cloro residual e pH (1 ponto 
no tratamento e 1 ponto na rede); iv) leitura diária de macro medidor; e v) leitura mensal de micro 
medidor e entrega de contas.

2.3 Lagoa do Sítio

Dados da localidade: é a única sede de município atendida pelo SISAR/PI. Tem 820 domicílios e sua 
economia se baseia na agropecuária e extração de castanha.

Histórico: o sistema foi implantado em 2010; o financiamento foi do KFW.

Componentes do sistema: a localidade tem 02 (dois) sistemas de captação:

- Sistema 1: i) captação em poço tubular profundo; ii) tratamento por simples cloração; e iii) reserva-
tório elevado de 150 m3, em concreto; 

- Sistema 2: i) captação em poço tubular profundo; ii) tratamento por simples cloração; e iii) reserva-
tório apoiado de 200 m3, em concreto; 

- Rede istribuidora (extensão não informada) e 340 ligações, todas com hidrômetro.
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Sistema 2: Poço, tratamento e reservatório apoiado 
Sistema 1: Poço, tratamento e  
reservatório elevado

Densidade da comunidade: não foi fornecida a extensão de rede. 

Tempo de funcionamento da produção (captação-tratamento): de 14 a 16 horas/dia. 

Sustentabilidade hídrica: o risco hídrico é mediano; o aquífero tem boa capacidade, e os poços tem 
algumas horas para recarga.

Módulo sanitário (banheiro e tanque) instalado pelo PROSAR – a direita,  
a fossa e sumidouro (tampa)
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Associação: foi fundada em 2006 para receber o projeto, quando aderiu ao SISAR. 

Operador: o sistema conta com 01 (um) agente comercial e 02 (dois) operadores que dividem a renda 
relativa a R$ 2,00/ligação/mês; além da função no sistema, os operadores realizam serviços em ativi-
dades próprias.

Rotinas operacionais: i) preparo – sal de cozinha (“hidrogerox”) a cada 02 (dois) dias; ii) controle 
diário de voltagem e amperagem da bomba; iii) controle diário de cloro residual e pH (1 ponto no tra-
tamento e 1 ponto na rede); iv) leitura diária de macro medidor; e v) leitura mensal de micro medidor 
e entrega de contas.

Sede da associação

Controle do consumo – fixado no domicílio
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2.4 Barrinha

Dados da localidade: pertence ao município de Valença do Piauí e está praticamente dentro da sede do 
município. Tem 83 domicílios e sua economia se baseia na castanha.

Histórico: o sistema foi implantado em 2005 por financiamento do KFW.

Componentes do sistema: i) captação em poço tubular profundo; ii) tratamento por simples cloração; 
iii) reservatório elevado de 50 m3, em concreto; iv) rede distribuidora (extensão não informada); v) 
83 ligações, todas hidrômetros.  

Poço profundo e casa de cloração

Reservatório elevado
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Densidade da comunidade: 40,2 metros de rede por ligação. 

Tempo de funcionamento da produção (captação-tratamento): de 6 a 8 horas/dia. 

Sustentabilidade hídrica: o risco hídrico é pequeno; o aquífero tem boa capacidade e o tempo de fun-
cionamento diário do poço permite várias horas de recarga.

Associação: foi fundada em 2004 para receber o projeto, quando aderiu ao SISAR. 

Operador: o sistema conta com 01 (um) operador recebendo R$ 2,00/ligação/mês; além da função no 
sistema o operador realiza atividades próprias na extração de castanha.

Rotinas operacionais: i) preparo – sal de cozinha (“hidrogerox”) a cada 05 (cinco) dias; ii) controle 
diário de voltagem e amperagem da bomba; iii) controle diário de cloro residual e pH (1 ponto no tra-
tamento e 1 ponto na rede); iv) leitura diária de macro medidor; e v) leitura mensal de micro medidor 
e entrega de contas.

Estoque de sal de cozinha para fazer o cloro

“Hidrogerox” – transforma NaCl em cloro ativo
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