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Processo nº:  E-22/007.16/2020 

Data de autuação: 10/01/2020 

Regulada:  Concessionária Águas de Juturnaíba 

Assunto:  Índice de Controle de Perdas 

Sessão Regulatória:  28/04/2022 

 

 
 

RELATÓRIO 

 

 

Trata-se de Processo Regulatório instaurado em virtude da apresentação dos cálculos 

para determinação do Índice de Controle de Perdas para o ano de 2020, cujo Programa foi 

encaminhado pela Concessionária através da Carta CAJ - 82/20i. 

Inicialmente, visando não cercear o direito do contraditório e da ampla defesa, a 

SECEX encaminhou o Ofício AGENERSA/SECEX SEI Nº 867ii à Concessionária a fim de 

dar ciência acerca da autuação do presente feito. 

Em prosseguimento, os autos foram remetidos à CASAN para análise das informações 

apresentadas pela Concessionária e, tendo identificado diferença nos valores apresentados no 

Relatório Mensal de Informações Gerenciais, solicitouiii que a Concessionária apresentasse 

seus esclarecimentos acerca dos seguintes pontos: 

 “Memória de Cálculo – Perda Física: 

VD =  Volume disponibilizado 

VU1 = Volume micromedido (hidrometrado); 

VD  = 19.670,495 m³; 

VU1 = 11.238,083 m³; 

Relatório Mensal de Informações Gerenciais: 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais 

Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro 

 

Conselheiro Vladimir Paschoal Macedo 

Página 2 de 6 

 

VD =  Volume disponibilizado 

VU1 = Volume micromedido (hidrometrado); 

VD  = 19.670,495 m³; 

VU1 = 13.243,209 m³;" 

Em resposta ao Ofício supra, a CAJ respondeuiv o seguinte: 

(...) em atendimento ao ofício em epígrafe a concessionária vem esclarecer o 

método de cálculo referente a cada item conforme solicitado. 

VUI (Memória de Cálculo - Perda Física):Volume micromedido; 

VUI (Relatório Mensal Informações Gerenciais): Volume Faturado; 

Após detida análise do feito, a CASAN concluiu, em seu Parecerv, que a 

Concessionária Águas de Juturnaíba atingiu a meta contratual estabelecida para o ano de 

2019, dentro da margem de 3%, conforme abaixo colacionado: 

“Inicialmente, cabe pontuar que esta AGENERSA/CASAN recebe 

mensalmente o Relatório de Informação Gerencial com os valores apurados 

pela Concessionária acerca dos elementos que fazem parte da fórmula 

empregada para o alcance das metas dos índices de perdas de água. 

No entendimento da CASAN, pelo exposto abaixo através dos cálculos e o que 

está contido no Edital de Licitação por Concorrência Nacional CN nº 03/96 

SOSP-ERJ, parte V, V.2. 

O que ficou estabelecido na Seção Regulatória de 18/12/2018 tem a seguinte 

representação: 

Perdas (%) = [(Vol. Macromedido - Vol. Micromedido)/Vol. Macromedido] x 

100 
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Aplicando nessa fórmula as informações apresentadas pela Águas de 

Juturnaiba, tem-se: 

IPD (%)  =  [(VD – VU)/VD] x 100 

IPD = [(19.670,495 – 13.243,209) ÷ 19.670,495] x 100 = 32,67% 

Desta forma, sendo  possível concluir que pelo cálculo acima indicado, 

que o índice de perdas de distribuição de água é de 32,67% 

VD = Volume disponibilizado 

VU1 = Volume micromedido (hidrometrado); 

VU2 = Volume estimado (não hidrometrado); 

VU3 = Volume recuperado em ações de combate a fraude, em 

abastecimento clandestino e ligações irregulares. 

VD = 19.670,495 m³; 

VU1 = 13.243,209 m³; 

VU2 = 640,814 m³ 

VU3 = 2.095,126 m³ 

CONCLUSÃO 

No entendimento da CASAN, pelo exposto acima através dos cálculos, nas 

informações enviadas através do Relatório Gerencial  a esta Câmara de 

Saneamento  e o que está contido no Edital de Licitação por Concorrência 

Nacional CN nº 03/96 SOSP-ERJ, parte V, V.2 – Redução de Perdas, do 

Edital, a partir do 48º  mês a Concessionária deverá manter um índice de 

perdas de “30% (trinta por cento. Admitida a variação de mais ou menos 3% 
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(três por cento)”.  O que ficou estabelecido na Seção Regulatória, deliberação 

3655 de 18/12/2018 

Desta forma, sendo  possível concluir que pelo cálculo acima descritos, que o 

índice de controle de perdas de distribuição de água  é de 32,67%,  restando 

claro que a Concessionária Águas de Juturnaiba, atingiu a meta contratual 

estabelecida para o ano de 2019, dentro da margem de 3%. 

Nada mais havendo a expor, o presente Parecer Técnico  é encerrado, ficando 

esta Câmara de Saneamento à disposição para quaisquer esclarecimentos 

adicionais que se fizerem necessários.” 

 Após regular prosseguimento do feito, a Procuradoria se manifestou em Parecer 

Conclusivovi e, alinhando-se a posição da Câmara Técnica, concluiu, após breve relatório, o 

que segue: 

Apresentado o relatório, passa-se à análise das questões colacionadas, 

observando-se, desde logo, que compete a esta Procuradoria versar tão 

somente acerca dos aspectos jurídicos, formais e materiais, da consulta, razão 

pela qual não adentrar-se-á em questões relativas à oportunidade e 

conveniência dos atos praticados, tampouco às informações técnicas 

prestadas pelas Câmaras Técnicas, presumindo verdadeiras todas as 

informações narradas.  

Com base em todo o exposto, mormente no supracitado Parecer Técnico 

Agenersa/Casan (doc. SEI 20710310), no qual os cálculos do índice de perdas 

foram feitos de acordo com a fórmula do Anexo I, parte V do Edital de 

Licitação da Concessão CN nº 03/96 (fls. 763/764), o Órgão Técnico concluiu 

que o índice de controle de perdas, calculado conforme os Instrumentos de 

Regulação da Concessão: Edital de Licitação e contrato de concessão, está 

dentro da margem de 3%.     
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Por fim, cumpre ressaltar que a esta Procuradoria falece competência 

regimental para conferir cálculos realizados pela Casan, bem como a 

aplicação de fórmula, para efeito de pleno cumprimento do Anexo I, parte V 

do Edital de Licitação da Concessão CN nº 03/96, por se tratar de atribuição 

regimental da Casan, de cunho eminentemente técnico.   

A esta Procuradoria, no âmbito de sua competência jurídica regimental, cabe 

pugnar pela aplicação da fórmula estabelecida no Anexo I, parte V do Edital 

de Licitação da Concessão CN nº 03/96, para fins de cálculo de índice de 

perdas, uma vez que tanto o Edital quanto o contrato de concessão devem ser 

cumpridos, não cabendo à Agenersa, seja pelo seu Conselho Diretor, ou 

Órgãos Técnicos de apoio consultivo, adotar fórmulas diversas das 

estabelecidas nos instrumentos normativos que sustentam a concessão.   

Na sequência, o presente feito foi distribuído à minha Relatoria, como consta na 

Resolução AGENERSA CODIR SEI nº 25137963. 

Por fim, a Regulada foi instada a apresentar suas Razões Finais através do Ofício 

Of.AGENERSA/CONS-02  SEI Nº 18vii. Em resposta, a Concessionária enviou a Carta CAJ - 

151/22, corroborando os pareceres da CASAN e Procuradoria, como segue: 

“(...) Vimos pela presente corroborar com o Parecer Nº 

132/2021/AGENERSA/PROC-MSF as fls. 20/21, a qual entende que a 

Concessionária Águas de Juturnaíba cumpriu com as determinações impostas 

pela Deliberação AGENERSA Nº 3655 de 18/12/2018 conforme Parecer Nº 

112/2021/AGENERSA/CASAN.” 

Este é o Relatório. 

 

 

 

Vladimir Paschoal Macedo 

Conselheiro-Relator 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais 

Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro 

 

Conselheiro Vladimir Paschoal Macedo 

Página 6 de 6 

 

 

 
 

i Anexo AGN_ID_0439_CARTA CAJ Nº 82_2020_CASAN - REF; PRO (12375790) 
ii Ofício - NA 867 (9036475) 
iii Of. AGENERSA/CASAN SEI Nº132 (16511767) 
iv Carta CAJ 301-21 AGENERSA CASAN SEI NºÎ 132 (16733868) 
v Parecer nº 112/2021/AGENERSA/CASAN (20710310) 
vi Parecer 132/2021/AGENERSA/PROC-MSF (23646224) 
vii Of.AGENERSA/CONS-02  SEI Nº18 (28613262) 


