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1 . INTRODUÇÃO  

O presente trabalho se iniciou a partir de solicitação do Reitor da UFMS à Auditoria Interna 
para que realizasse auditoria a fim de emitir opinião sobre a gestão dos recursos hídricos 
na Cidade Universitária, diante da preocupação com o desperdício e com o crescente 
aumento no consumo de água e esgoto nos últimos anos.  

Assim, após avaliação preliminar sobre o assunto, a presente ação foi inserida no Plano 
Anual de Atividades de Auditoria Interna, exercício de 2019, aprovado pela Resolução (CD) 
nº 123, de 28 de novembro de 2018. 

Entende-se que auditoria nessa área ajudará a conscientizar os gestores e a comunidade 
sobre os problemas abordados, a fim de mitigar os desperdícios, revelar as deficiências na 
gestão dos recursos e apresentar soluções para as áreas que necessitam de melhoria. 

Dessa forma, tem-se que as razões que motivaram este trabalho estão relacionadas ao 
impacto, à relevância e à materialidade: 

a) Impacto: os riscos identificados decorrentes da gestão ineficiente dos recursos 
hídricos podem acarretar prejuízos financeiros, sociais, ambientais, e à imagem da 
Instituição; 

b) Relevância: o acompanhamento da gestão dos recursos hídricos torna-se relevante, 
eis que a sustentabilidade dos recursos minerais é tema debatido rotineiramente, 
por representar potencial impacto ao meio ambiente e à sociedade. Ademais, trata-
se de atividade que pode comprometer os serviços prestados à comunidade 
acadêmica; 

c) Materialidade: o volume de recursos empregados para pagamento de gastos com 
água e esgoto na UFMS alcançou a importância de R$ 9.184.919,00, somente no 
exercício de 2018, conforme Painel de Custeio Administrativo do Governo Federal1. 

Buscando racionalizar os trabalhos, o presente trabalho está dividido em duas partes: na 
primeira, avaliou-se, de uma maneira geral, a gestão dos recursos hídricos nas atividades 
de ensino, pesquisa e extensão das principais Unidades Setoriais da Cidade Universitária, e 
a manutenção da infraestrutura hídrica e urbanística da Universidade; na segunda parte, 
analisou-se os contratos de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, o 
consumo de água, bem como o coeficiente de retorno de esgoto no período. 

Os exames foram realizados em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao 
Serviço Público Federal, tendo sido utilizadas, dentre outras, técnicas de inspeção física e 

                                                           
1Disponível em https://paineldecusteio.planejamento.gov.br/custeio.html. Acesso em 20/05/2019. 
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registros fotográficos, análise documental, realização de entrevistas e aplicação de 
questionários.  

2 . OBJETIVO E ESCOPO DOS TRABALHOS 

O presente trabalho objetivou analisar como a Universidade, de forma geral, vem gerindo 
os recursos hídricos, e promover a consciência pública sobre o uso dos recursos naturais 
disponíveis, o desenvolvimento sustentável, e a eficiência do gasto público.  

A escolha pela Cidade Universitária deve-se ao fato de que os gastos com serviços de água 
e esgoto em Campo Grande são consideravelmente superiores aos Campus do Estado. Para 
compor a amostra do trabalho, foram consultadas as principais Unidades Setoriais, e seus 
respectivos laboratórios e clínicas. 

As recomendações emitidas no presente relatório poderão ser aproveitadas na gestão de 
recursos dos demais Campus, no que couber. 

 

3. RESULTADO DOS TRABALHOS 

3.1 ASSUNTO:  Gestão dos recursos hídricos na UFMS 

3.1.1 Informação: Levantamento de fatores que podem impactar na gestão eficiente dos 
recursos hídricos na UFMS 

a) Campanhas de conscientização sobre desperdício da água 

Acerca de campanhas de conscientização sobre resíduos e rejeitos, de acordo com os 
Relatórios do Plano de Ações 2015 e 2016 e PLS 2017 (não houve a elaboração do PLS 2018 
e 2019), a Universidade promoveu campanhas relacionadas a redução do desperdício de 
água somente nos exercícios de 2015 e 2017, conforme Tabela 1: 

Tabela 1 - Campanhas 2015/2017 

ANO DA 
CAMPANHA 

AÇÃO REALIZADA/PROPOSTA CONCRETIZAÇÃO DA AÇÃO 

2015 Conscientização para redução de desperdício de 
água 

Adesivos nos locais de uso 

2017 Conscientização para redução de desperdício de 
água 

Adesivos nos locais de uso 

Fonte: Elaborado pela Equipe de Auditoria Interna 
 
Quanto às campanhas institucionais #EURESPEITO, que tem como foco fortalecer um 
ambiente de respeito, materializado em atitudes em prol da própria comunidade 
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acadêmica, verificamos que no mês de junho de 2018 foram distribuídos adesivos com a 
mensagem “Eu Economizo”, como princípio o uso consciente e a redução do desperdício 
dos recursos, como energia, água, papel, copos descartáveis2. Segundo informações da 
Secretaria Especial de Comunicação Social e Científica – SECOM, a distribuição ocorrerá 
novamente no mês de junho de 2019. 

Verifica-se, portanto, que está havendo engajamento da gestão no sentido de sensibilizar 
a comunidade acadêmica, de forma geral, no uso consciente dos recursos.  

Apesar de a conscientização da comunidade acadêmica sobre o desperdício de água por 
meio de campanhas institucionais constituir importante medida proativa de boas práticas 
administrativas, o consumo humano e higiene pessoal não são os principais responsáveis 
pelo alto consumo de água na UFMS. 

Conforme pesquisa realizada por e-mail pela Auditoria Interna às Unidades Setoriais da 
Cidade Universitária, verificou-se que, na percepção das Unidades, as atividades de ensino 
e pesquisa desenvolvidas atuam como principais fatores que impactam no consumo de 
água.  

Não obstante, tem-se que campanhas como o #EURESPEITO contribuem para evitar o 
desperdício de recursos, mas por serem sazonais, podem não gerar os efeitos esperados 
no fomento à cultura sustentável. Para tanto, a Pró-Reitoria de Administração e 
Infraestrutura poderia atuar de forma concomitante, e com maior frequência, na afixação 
dos adesivos de conscientização nos sanitários, copas, laboratórios e demais localidades, 
com a inclusão dessas ações no Plano de Logística Sustentável da UFMS e de seus 
respectivos Planos de Ação. 

 

b) Gestão operacional 

b.1) Manutenção da infraestrutura 

Atividades de Controles Internos 

Com a finalidade de compreender quais as ferramentas e controles de gestão são utilizadas 
pelos setores responsáveis pela manutenção da Universidade, em entrevista realizada com 
o Chefe da Divisão de Apoio Operacional – DIOPE/CMT/PROADI, unidade responsável pelo 
apoio e suporte das atividades de gestão e planejamento da área de manutenção e pelo 
apoio nas atividades operacionais da Universidade, este informou que o sistema de 
                                                           

2 Disponível em https://www.ufms.br/campanha-eu-respeito-trata-empatia-preservacao-e-uso-consciente-
dos-recursos/. Acesso em 23/05/2019. 
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Solicitações de Serviços, adotado pela PROADI para atender as demandas de serviço de 
manutenção, apresenta algumas fragilidades entre elas a falta de emissão de relatórios 
técnicos para buscar estatísticas de ocorrências e locais atendidos pela Unidade, além da 
existência de registros em duplicidade no sistema, que podem confundir a equipe no 
atendimento das demandas. Relatou, ainda, que os controles também são registrados e 
acompanhados manualmente por meio de planilhas externas. 

Durante a execução dos trabalhos de auditoria, constatou-se que não existe mapeamento 
hidráulico da UFMS, e que a Unidade não detém histórico documental das ocorrências, 
visto que grande parte da equipe técnica que realizava a manutenção já se aposentou, fato 
que dificultou na busca por informações precisas sobre a infraestrutura hidráulica da 
Universidade, também desconhecida pela Coordenadoria de Obras e Projetos – 
CPO/PROADI. 

Desse modo, as dificuldades relatadas evidenciam a necessidade de revisar as atividades 
de controles internos3 adotadas, sobretudo no gerenciamento de riscos das operações 
realizadas, na comunicação das informações produzidas por meio de canais claros e 
abertos que permitam que a informação flua em todos os sentidos, e no monitoramento 
contínuo, buscando assegurar que os controles funcionem como previsto e que sejam 
modificados apropriadamente. 

 

Manutenção preventiva e corretiva 

Por meio de Solicitação de Auditoria enviada à DIOPE/CMT/PROADI, que também é 
responsável pela gestão dos contratos de água e esgoto da Cidade Universitária, buscou-se 
informações se aquela Unidade, ou empresa prestadora de serviços, realizava a 
manutenção hidráulica preventiva em torneiras, sanitários, e encanamentos de forma 
geral, e ações de detecção de vazamentos, ou se o serviço somente era realizado quando 
houvesse registro de ocorrência via sistema.  

Em resposta, o Chefe da DIOPE manifestou-se da seguinte forma (Despacho SEI 1251206): 

Informamos que atualmente a UFMS não possui política para gerir 
recursos hídricos, dessa forma não há execução ou programação 
para manutenções preventivas em torneiras, sanitários e encanamentos 
de forma geral com foco na detecção de vazamentos ou desperdício. 

                                                           
3 são as políticas e os procedimentos estabelecidos e executados para mitigar os riscos que a organização 
tenha optado por tratar. Também denominadas de procedimentos de controle, devem estar distribuídas por 
toda a organização, em todos os níveis e em todas as funções. Incluem uma gama de controles internos da 
gestão preventivos e detectivos, bem como a preparação prévia de planos de contingência e resposta à 
materialização dos riscos; (Art. 16, inc. VI, da Instrução Normativa Conjunta CGU/MP n° 01/2016) 
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Sendo que a atuação da CMT se restringe às manutenções corretivas 
realizadas por demanda conforme solicitações das unidades. 

Esclarecemos que a UFMS não possui recursos tecnológicos/humanos que 
possibilitem o combate às perdas (vazamentos), e assim fica 
comprometida toda atuação preventiva. 

Por outro lado, com relação aos recursos tecnológicos, em pesquisa ao Sistema de 
Patrimônio da UFMS, verificou-se a incorporação de um Geofone Eletrônico (Ficha de 
Patrimônio nº 192404) em 02/03/2017, constando a informação de que foi recebido 
através de doação da empresa Águas Guariroba S.A, e entregue diretamente à 
CMT/PROADI. 

Ao confrontar o Chefe da DIOPE/CMT/PROADI sobre a utilização desse equipamento, 
esclareceu que se trata de um aparelho de precisão, necessitando ter conhecimento e certa 
experiência para operá-lo e diagnosticar, visto que os encanamentos estão enterrados a 
metros do chão. Informou que já foi realizada uma tentativa de detecção de vazamentos à 
época da doação, durante a madrugada, pois os barulhos estavam interferindo nos 
aparelhos. 

Quanto a esse fato, é importante lembrar que o Laboratório de Eficiência Energética e 
Hidráulica em Saneamento – LENHS, localizado na FAENG/UFMS, possui dentre suas 
atribuições4: 

Gerar economia por intermédio do combate aos desperdícios e 
incrementos na eficiência energética e hidráulica de sistemas e 
equipamentos, reduzindo custos e aumentando a competitividade 
setorial. Isso consequentemente proporciona a redução de custos e a 
aceleração da universalização dos serviços para a sociedade. [...] 

Treinar pessoal envolvido no projeto e operação de sistemas de 
abastecimento, utilizando para isso as instalações didáticas do 
laboratório e os equipamentos de campo; [...] 

Desenvolver atividades voltadas para o uso eficiente de energia elétrica e 
água nas instalações da própria instituição de ensino com o programa 
PURA-UFMS (Programa de Uso Racional da Água) e avaliação da 
Eficiência Energética e Hidráulica no Sistema de Bombeamento da Piscina 
Pública da UFMS e no Sistema de Abastecimento do Campus Campo 
Grande. 

Assim, há a necessidade de que o LENHS apoie a Administração no treinamento do pessoal 
da manutenção da UFMS para a operação de equipamentos de detecção de perdas, tais 

                                                           
4 Disponível em https://faeng.ufms.br/institucional/laboratorios/laboratorio-de-eficiencia-energetica-e-
hidraulica-em-saneamento-lenhs/. Acesso em 27/05/2019. 
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como o geofone incorporado ao patrimônio da UFMS, ou outro equipamento similar, e 
demais orientações pertinentes para combater o desperdício e incrementar a eficiência 
hidráulica da Universidade. 

Caso ainda não seja possível identificar os locais que há vazamentos, e somente após 
exauridas as providências internas sugeridas, recomenda-se contratar empresa 
especializada em detecção e localização de perdas não visíveis nas redes e ramais dos 
sistemas de abastecimento de água da UFMS. 

Outro fato que merece salientar, é que a Lei nº 8.666/93 permite, em seu art. 67, a 
contratação de terceiros para assistir e subsidiar o gestor/fiscal de informações pertinentes 
a essa atribuição. Havendo profissionais técnicos na instituição, como é o caso dos 
professores da FAENG, é perfeitamente possível, e até recomendável, que as dificuldades 
enfrentadas na gestão operacional da Universidade sejam enfrentadas com o auxílio desses 
profissionais. 

Assim, recomenda-se que a gestão promova uma política de manutenção hidráulica 
preventiva, ao menos de forma a verificar perdas em sanitários, torneiras com excesso de 
fluxo ou com temporizador desregulado, entre outros, incentivando os servidores e 
responsáveis pelas demais Unidades da UFMS a relatarem tais ocorrências, e detectiva, 
com o auxílio da FAENG, na localização correção de perdas por vazamentos. 

Outrossim, há a necessidade de aperfeiçoar os controles internos da Unidade, sobretudo 
com:   

 solicitação à AGETIC de projeto de evolução do sistema de Solicitações de Serviço, 
pontuando quais ferramentas devem ser aperfeiçoadas ou implantadas;  

 capacitação técnica dos recursos humanos na utilização de geofone ou outros 
equipamentos de detecção de perdas, com o apoio do LENHS e da Faculdade de 
Engenharia – FAENG;  

 implantação de rotinas de registros e mapeamentos de ocorrências, de forma a 
gerenciar os riscos e permitir que os servidores e gestores possam atuar nessas 
atividades com maior segurança e eficiência; e  

 acompanhamento mensal e proativo da gestão dos contratos de água e esgoto, 
quanto às variações de consumo de água dos hidrômetros da Universidade, 
independente da atuação da empresa concessionária de serviços públicos, de forma 
a alertar às Unidades a respeito do consumo elevado ou possíveis perdas, e tratar 
tempestivamente eventuais ocorrências. 
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b.2) Edificações sustentáveis  

Em consulta à PROADI sobre a existência da sustentabilidade dos prédios, o Chefe da 
Coordenadoria de Projetos e Obras informou que os projetos atuais contemplam soluções 
para reduzir o consumo, tais como torneiras com sensor temporizador, torneiras com 
redutor de vazão, válvulas de descarga com duplo fluxo, bacias sanitárias com caixa 
acoplada. A respeito da existência de obras com sistema de reaproveitamento da água da 
chuva, nos termos da NBR 15527:2007, que trata do aproveitamento de água proveniente 
de coberturas em áreas urbanas, para fins não potáveis, o Chefe informou que não há 
prédios ou projetos em desenvolvimento sobre esta questão.  

 

Salienta-se que a água coletada e direcionada para reservatórios, através de calhas e 
condutores verticais, pode ser utilizada, principalmente, para uso na limpeza, como forma 
de minimizar o consumo de água, que hoje é elevado na UFMS.  

Vale lembrar que a Instrução Normativa SLTI nº 01, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe 
sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de 
serviços ou obras pela Administração Pública Federal, cujos dispositivos destacamos: 

Art. 4º Nos termos do art. 12 da Lei nº 8.666, de 1993, as especificações e 
demais exigências do projeto básico ou executivo, para contratação de 
obras e serviços de engenharia, devem ser elaborados visando à economia 
da manutenção e operacionalização da edificação, a redução do consumo 
de energia e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que 
reduzam o impacto ambiental, tais como: [...] 

V – sistema de medição individualizado de consumo de água e energia; 

VI – sistema de reuso de água e de tratamento de efluentes gerados; 

VII – aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico 
elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu 
aproveitamento; [...] 

Além dos sistemas mencionados, a redução do consumo pode começar ainda na fase da 
construção, como é o caso da reutilização da água durante a obra (em lavagens de 
canteiros, caminhões e calçadas, entre outros), conforme dispositivo abaixo, da 
mencionada Instrução Normativa: 

Art. 6º Os editais para a contratação de serviços deverão prever que as 
empresas contratadas adotarão as seguintes práticas de sustentabilidade 
na execução dos serviços, quando couber: [...] 
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II – adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme 
instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003; 

Assim, recomenda-se incluir nos futuros editais de obras exigências de reutilização da água 
durante a fase de execução, bem como avaliar a possibilidade de adoção de sistema de 
reutilização da água da chuva nos futuros projetos desenvolvidos. 

b.3) Limpeza 

Quanto à contratação do serviço de limpeza na Cidade Universitária, em análise ao Termo 
de Referência do Pregão Eletrônico nº 01/2017, que resultou na contratação da empresa 
Plansul  Planejamento e Consultoria Eireli (Contrato nº 5/2017), estimou-se a contratação 
de 148 postos de trabalho para a área de limpeza de 145.833,35 m², divididos em áreas 
internas, áreas externas e esquadrias. 

Quadro 1: Área contemplada por serviço de limpeza na Cidade Universitária 
TIPO DE ÁREA ÁREA (M²) 
ÁREA INTERNA 88.571,44 
ÁREA INTERNA I 69.560,44 

ÁREA INTERNA II – Laboratorial/médico/ 
hospitalar 

17.245,65 

ÁREA INTERNA III – Banheiro 1.765,35 
ÁREA EXTERNA 42.500,00 

ESQUADRIA 14.761,91 
TOTAL 145.833,35 

Fonte:  Processo 23104.002922/2016-64. Documento SEI 0072029. P. 113. 

Há também, previstas no Termo de Referência, descrição da relação mínima de atividades 
a serem prestadas diariamente, semanalmente, quinzenalmente e mensalmente, 
entretanto, sempre considerando panos úmidos para limpeza, sem relevância para o 
impacto no consumo de água. 

As atividades de maior consumo são aquelas que envolvem a lavagem com hidrojato das 
grelhas e ralos de escoamento de água, e lavagem das calçadas (semanalmente) e das áreas 
cobertas destinadas a garagem e estacionamento (mensalmente), todas relacionadas às 
áreas externas, que é composta pelos seguintes setores: passarelas, ruas, 
estacionamentos, corredores externos, quadra poliesportiva, piscinas, Morenão e 
gramados. 

Em entrevista com o gestor do Contrato nº 01/2017, a respeito da aspiração e limpeza da 
piscina, que contempla área de 1.300 m² da área externa da UFMS, e considerando a sua 
interdição desde julho de 2017, informou que vem ocorrendo normalmente, para evitar a 
proliferação do mosquito da Dengue naquele local. 
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Merece destaque, também, que houve a preocupação no Termo de Referência com o 
desperdício de água, quando tratou sobre a limpeza na área externa, de pátios, registrando 
que somente deverá ser feita por meio de varredura e recolhimento de detritos, sendo 
expressamente vedada lavagem com água potável, exceto em caso que se confirme 
material contagioso ou outros que tragam danos à saúde, e sempre que possível, será 
permitida lavagem com água de reuso ou outras fontes (águas de chuva, poços cuja água 
seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas 
e outros). 

Ocorre que, conforme já mencionado, não há reservatórios de águas pluviais ou sistemas 
de reuso nos prédios da Universidade, fato que impede o cumprimento dessa obrigação 
por parte da empresa contratada, sendo desnecessária tal imposição se não houver outra 
alternativa oferecida pela Administração. 

Outrossim, a gestão e fiscalização contratual do serviço de limpeza deve verificar se a 
lavagem das áreas externas vem ocorrendo na periodicidade disposta, e avaliar a 
possibilidade diminuição dessas atividades, mediante supressão contratual. 

b.4) Irrigação 

A contratação de limpeza também prevê a irrigação diária de plantas em ambiente internos 
e externos, o que poderia impactar no consumo de água. No entanto, em entrevista com o 
gestor do contrato, somente o gramado do Estádio Morenão vem sendo irrigado. 

Conforme informações prestadas pelo Chefe da Coordenadoria de Cultura e Esporte 
(CCE/PROECE), Unidade responsável pelo acompanhamento da manutenção do Estádio 
Morenão, e em inspeção in loco, atualmente a irrigação do gramado é realizada três vezes 
por semana, durante quatro horas, consumindo 75 mil litros de água, capacidade do algibe 
situado no interior do Estádio, que é abastecido com água da rede nas ocasiões em que há 
a irrigação, sendo que, no período de estiagem há a necessidade de fazer irrigação 
diariamente para manter a qualidade da grama.  

Em entrevista realizada com o servidor responsável pela manutenção do Estádio, o Senhor 
Alberto Pontes Filho (CCE/PROECE) informou que, com a irrigação durante o expediente, 
há uma perda de pelo menos 5% da água por evaporação, não sendo possível realizar a 
irrigação no período noturno, pois tal atividade é realizada por funcionário terceirizado que 
exerce suas atividades no período diurno. 

Esclareceu, ainda, que o modelo atualmente usado nos Estádios de Futebol mais modernos 
é o sistema de irrigação por aspersão automática, cujos controles de irrigação e 
cronogramas podem ser acessados remotamente, o que traria a vantagem de programação 
de irrigação do gramado a qualquer dia e horário agendado, e também respeitaria a atual 
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regra da Federação Brasileira de Futebol de que o gramado deve ser irrigado meia hora 
antes dos jogos. 

 
Imagem 1: Algibe Morenão 

Para avaliar a sustentabilidade financeira do Estádio, como forma de custear o alto 
consumo da irrigação do gramado, consultou-se o Sistema de Recolhimentos da UFMS, e 
emitiu-se Relatório de Recolhimentos do Estádio Morenão do ano de 2018 resultando na 
emissão de 35 (trinta e cinco) guias de recolhimento no montante de R$ 87.957,54. Já em 
2019, até 24/05/2019, foram 29 (vinte e nove) guias recolhidas no montante de R$ 
17.480,00. 

Apesar de não ser comum a utilização do Estádio no segundo semestre, devido ao 
encerramento dos campeonatos regionais, é importante lembrar que os cuidados com o 
gramado devem ser constantes.  

Isso porque, além dos jogos regionais, o Coordenador dos Cursos de Bacharelado e 
Licenciatura em Educação Física Prof. Dr. Marcelo Victor da Rosa (FAED) informou que o 
Estádio Morenão é utilizado para atender as atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
sendo que duas disciplinas do Curso necessitam a utilização dos gramados nas segundas, 
terças e quartas-feiras. 

A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte também informou que o Projeto Segundo 
Tempo Universitário prevê uso semanal de seis horas no período noturno para 
atendimento de 24 discentes. 

De modo geral, adotando-se a média de irrigação de três vezes por semana, já levando em 
consideração que em períodos de estiagem a irrigação é diária e reduzida nos períodos 
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chuvosos, e que a tarifa de abastecimento da concessionária5 de serviços públicos é de R$ 
25,22/m³, tem-se que o valor anual despendido no Estádio Morenão somente com 
irrigação ultrapassa R$ 295.074,006, ou seja, valor muito superior ao arrecadado no 
período, que significa o custo médio de R$ 24.589,50 por mês, apenas para manter o 
gramado irrigado. 

Importante ressaltar que a Lei Estadual nº 2.406, de 29 de janeiro de 2002, dispõe em seu 
art. 5°, que o Estado articulará com a União, outros Estados vizinhos e Municípios, atuação 
para o aproveitamento e controle dos recursos hídricos em seu território, levando em conta, 
principalmente:  

I – a utilização múltipla dos recursos hídricos, especialmente para fins de 
abastecimento urbano, irrigação, navegação, aqüicultura, turismo, 
recreação, esportes e lazer; 

Neste sentido, a Resolução SEMADE n° 21, de 27 de novembro de 2015, estabelece quais 
são os procedimentos devidos para o uso dos recursos hídricos naturais para a irrigação, 
cujos trechos destacamos: 

A análise do pleito de outorga para irrigação será feita por ponto de 
captação, independente se há mais de um sistema de bombeamento, de 
irrigação ou diferentes culturas irrigadas a partir deste mesmo ponto. [...] 

Caso a irrigação necessite de captação subterrânea ou a construção de 
barragem deverá ser providenciada a solicitação também da outorga 
para a perfuração e captação em poços ou para a construção de 
barragem, conforme o caso. Neste momento o usuário deverá especificar 
que a finalidade de uso é para irrigação. O próprio sistema irá dar as 
opções para preenchimento. 

Com a finalidade de buscar referencial de preço do serviço da perfuração de um novo poço, 
no interior do Estádio Morenão, localizamos no Portal de Compras do Governo Federal 
(https://www.comprasgovernamentais.gov.br/) duas contratações de serviço de 
perfuração de poço semi artesiano, tendo como vencedores lances de R$ 19.900,00 e R$ 
19.999,00, respectivamente7. 

                                                           
5 Disponível em http://www.aguasguariroba.com.br/tarifa-atual/. Acesso em 31/05/2019. 
6 [75 m³ x 3 dias x 52 semanas = 11.700m³] x R$ 25,22 = R$ 295.074,00 
7 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2016 da Base Administrativa do Comando de Operações 
Especiais do Exército Brasileiro, tendo como vencedora a empresa L V X COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, 
pelo melhor lance de RR 19.900,00; e Edital de Pregão Eletrônico n.º15/2017 da Universidade Federal do 
Espírito Santo – UFES, tendo como vencedora a empresa TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pelo 
melhor lance de R$ 19.999,00. 
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Assim, buscando otimizar o uso dos recursos naturais, recomenda-se que a Administração 
proceda a estudos de viabilidade de contratação do serviço de perfuração de poço semi-
artesiano no interior do Estádio Morenão, por meio do devido procedimento licitatório, ou 
reativar os poços localizados na região central, mediante adaptação do sistema de 
bombeamento e infraestrutura hidráulica. 

Por fim, salienta-se que, atualmente, todos os poços da UFMS estão sob a concessão 
especial de uso da empresa Águas Guariroba, concessionária dos serviços de água e esgoto 
no Estado de Mato Grosso do Sul (Vide Contratos nº 24 e 25/2015). A avaliação da 
conformidade dos referidos contratos e a possibilidade de reutilização desses poços estão 
demonstrados na Parte II deste trabalho. 

 

c) Atividades de Ensino e Pesquisa 

c.1) Laboratórios e Clínicas 

Em consulta às principais Unidades Setoriais que desenvolvem atividades laboratoriais e 
clínicas, foram encaminhados os questionamentos abaixo, a fim de verificar quais 
atividades impactaram no aumento do consumo da água de 2015 a 2018:  

1) Com relação ao consumo de água da Unidade, quais atividades desenvolvidas 
possuem maior consumo? 

2) Com relação aos laboratórios vinculados à Unidade, qual a utilização da água nas 
atividades desenvolvidas?  

Para ambos os questionamentos, as Unidades responderam, de forma geral, que as 
atividades de maior consumo são aquelas relacionadas à purificação de água, lavagem de 
peças anatômicas e manutenção da limpeza dos laboratórios e clínicas. 

No Instituto Integrado de Saúde - INISA há uma piscina terapêutica em suas dependências, 
com capacidade de 43.000 litros de água, utilizada para fisioterapia e outras atividades 
terapêuticas. Segundo informações da Direção, a manutenção da piscina é realizada 
semanalmente, para ajuste de Ph, e a substituição da água é realizada anualmente. 

O Laboratório de Eficiência Energética, Hidráulica e Sanitária – LENHS (FAENG) mantém 
um reservatório de 30.000 litros. Segundo informações do Coordenador do Laboratório, 
toda água utilizada nos reservatórios é reutilizável, cujo descarte pode chegar a cinco anos, 
a depender dos sedimentos de uso, conforme avaliação anual da necessidade de 
esvaziamento. 
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Imagem 2 e 3: Piscina terapêutica da INISA e Laboratório de Eficiência Energética, 

Hidráulica e Sanitária da FAENG. 

Na FAODO, informou-se que as aulas práticas utilizavam cuspideiras funcionando 
ininterruptamente nos horários de atendimento e eram responsáveis pelo maior consumo 
da Unidade, até o início de 2019, quando a maioria dos equipamentos foi substituída.   

Sobre este fato, em visita in loco e entrevista com a Coordenadora da clínica e com 
professores das clínicas, observou-se que as cuspideiras ficam desligadas durante os 
atendimentos e somente são ligadas quando necessário. No total de 92 cadeiras, 35 
possuem o acionamento da cuspideira por botão, no comando de pé e são programadas 
por temporizador para desligarem após 30 a 60 segundos. 37 cadeiras são acionadas por 
botão tipo tecla, ao lado da cadeira e também possuem temporizador de 30 a 60 segundos. 
Apesar de ser botão, que deve ser ligado com os dedos, o tipo tecla facilita o acionamento 
apenas com um toque, complementou. 

Por outro lado, verificou-se que uma das clínicas (Clínica nº 7) ainda possui 20 cadeiras 
odontológicas com a cuspideira ligada ininterruptamente. Segundo a Coordenadora, o 
registro está localizado abaixo da cuspideira e, por questões de biossegurança, geralmente 
o aluno está de luva e não pode abrir o registro para evitar contaminação cruzada, havendo 
a possibilidade somente se houver atendimento em dupla. 

Assim, considerando que, de acordo com informações da própria Unidade, atualmente a 
FAODO possui 92 cadeiras odontológicas com cuspideiras em suas clínicas, e 20 destas 
ficam ligadas ininterruptamente, conclui-se que ocorre desperdício de água em 
aproximadamente 22% desses equipamentos. Ressalta-se que 151 alunos utilizam a Clínica 
nº 7 semanalmente. 
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Quanto a esse fato, há a necessidade de substituição dessas cadeiras por equipamentos 
com acionamento via pedal, e que, ao menos nos atendimentos em dupla, os alunos sejam 
orientados a acionar as cuspideiras somente quando necessário, evitando o desperdício de 
água. 

Outros equipamentos que utilizam água são as bombas à vácuo, atualmente são 8 unidades 
na FAODO. Esses aparelhos são utilizados quando é necessária uma sucção mais efetiva, 
principalmente em casos de cirurgia, para a sucção de sangue. A água é necessária para 
criar um vácuo e aumentar a sucção, mas são acionadas em casos específicos. Segundo o 
manual desses equipamentos, o gasto de água é de mais ou menos 300ml/minuto.  

As análises a seguir referem-se à destilação e purificação da água: 

 Equipamentos: 

Quanto à purificação de água para limpeza de materiais e vidrarias, preparação de meios 
de cultivo e ensaios, verificou-se que os laboratórios utilizam diversos equipamentos, tais 
como destiladores, deionizadores e purificadores por osmose reversa.  

Oito Laboratórios que utilizam destiladores, pelo sistema clássico por 
vaporação/condensação para a purificação da água, relataram a preocupação com o 
desperdício da água, além do alto consumo de energia elétrica proveniente do sistema de 
aquecimento que varia entre 3.500 a 7.000 Watts/Hora, a depender da capacidade (5 ou 
10 litros). 

O Laboratório de Ictiologia (INBIO) e os Laboratórios do INQUI desativaram os seus 
destiladores em decorrência do excessivo consumo de água e energia, substituindo-os 
pelos deionizadores e purificadores por osmose reversa. 

Em consulta ao Sistema de Patrimônio da UFMS, identificamos: 17 destiladores; 3 
deionizadores; e 33 aparelhos purificadores de água por osmose reversa, sendo estes 
incorporados ao patrimônio a partir de 2015, após o abastecimento de água pela empresa 
concessionária de serviços públicos. 

 Consumo: 

Quanto ao consumo de água utilizado no processo de destilação, cada laboratório estima 
um consumo diferente, a depender de fatores como a demanda, a pureza desejada, e o 
equipamento utilizado. O Laboratório de Qualidade Ambiental (LAQUA), por exemplo, 
informou que o consumo diário é de cerca de 1.296 litros, com uso de destiladores, não 
sabendo informar ao certo a frequência mensal. Já o Laboratório de Bioquímica e de 
Micro-organismos (INBIO) informou que, de acordo com marca e modelo, existe um 
consumo de 240L/hora de água. Normalmente este fica ligado, em média 6h por semana, 
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totalizando um consumo de 5.760 litros de água por mês. Na FAODO são destilados até 
150 litros por semana para atender aos atendimentos das clínicas, equivalente a 14.850 
litros por mês. 

Considera-se que as perdas de água de refrigeração são muito significativas, visto que o 
equipamento normalmente utilizado necessita de água de refrigeração em abundância 
para promover o processo de condensação da água que é evaporada a partir da caldeira. 

Já os laboratórios que utilizam o sistema de purificação por deionizador ou por osmose 
reversa, afirmaram que o consumo de água é menor, considerando que praticamente não 
há desperdício, visto que a purificação ocorre por trocas em sistema de filtros. Por outro 
lado, dois laboratórios (Metabolismo e Nutrição – FAMED, e Microbiologia – INBIO) 
informaram que não estão utilizando os aparelhos, pois aguardam a compra de filtros e a 
contratação de serviços de manutenção. Também foi relatado que as membranas dos 
filtros são danificadas pelo excesso de cloro e sais, encarecendo a manutenção do aparelho. 

 Manutenção: 

Ao questionar o Diretor do INQUI sobre o custo do processo de purificação de água, visto 
que constam dez purificadores de água por osmose reversa em operação somente nessa 
Unidade, esclareceu que o equipamento tem durabilidade indeterminada, mas os 
cartuchos de elementos filtrantes não recondicionáveis devem ser trocados, cuja 
durabilidade varia de 30 dias a aproximadamente 10 meses, dependendo da quantidade de 
sais a remover e volume de água diário, e de acordo com o uso de cada laboratório. 
Apresentou, ainda, Nota Fiscal ao valor de R$ 2.550,00 referente a um compra realizada 
para o laboratório, com fomento externo. 

Em visita in loco a um dos laboratórios do INQUI, o Químico Hebert Almeida Menezes, 
esclareceu que a purificação é necessária para o preparo de soluções em geral e lavagem 
de materiais dos laboratórios, que necessitam pureza, sob pena de alteração dos resultados 
de pesquisas. Ressaltou, também, que a água encanada apresenta alto teor de Sulfato de 
alumínio, óxido de cálcio, cloro, flúor, e sais minerais, e carbonatos, responsável por um 
consumo maior dos cartuchos do purificador.  

Já com relação ao destilador, informou que, considerando o elevado consumo de energia e 
água, já que, para cada litro de água pura, até 99 litros são descartados, este aparelho 
somente é utilizado como medida alternativa, quando faltam insumos para os purificadores 
de osmose reversa.



 
Imagens 4 e 5: Equipamentos de purificação de água utilizados nos laboratórios do INQUI (purificador 
de água por osmose reversa e destilador) 

Feitas essas considerações, verificou-se que a substituição da destilação de água pela 
purificação por osmose reversa evitará o desperdício da água utilizada no processo (que 
pode chegar a 99% de inutilização da água). Por outro lado, em pesquisa às especificações 
técnicas do aparelho, a vazão do descarte informada é de 50 litros de água, para cada litro 
destilado8. 

De qualquer forma, deve-se também levar em consideração o alto custo da manutenção 
desses aparelhos, quando houver a necessidade de troca dos cartuchos e membrana. 

Segundo informações do Laboratório de Metabolismo e Nutrição (FAMED), o aparelho de 
osmose reversa não está funcionando por falta de manutenção e filtros para a troca. 
Esclareceu, ainda, que a durabilidade dos insumos varia da seguinte forma: 

Filtro de Polipropileno;  varia de 8 a 12 meses; 
Filtro carvão ativado granular; varia de 8 a 12 meses; 
Filtro de carvão Block;  varia de 8 a 12 meses; 
Membrana de Osmose Reversa;  varia de 24 a 36 meses; 
Filtro de carvão em linha;  varia de 8 a 10 meses; 
Filtro com resina de troca iônica mista;  varia de 2 a 6 meses; 
Filtro bacteriológico;  varia de 8 a 12 meses. 

Ocorre que, em consulta à Divisão de Registro de Preços e Orçamento – 
DIRP/CGM/PROADI, não foram localizadas Atas vencidas ou vigentes com a finalidade de 
compra desses materiais, ou similares. Por outro lado, localizou-se um pedido da FAMEZ 
solicitando a compra direta destes, considerando que tais insumos somente são vendidos 
pelo fabricante do aparelho, no entanto, não foram localizados nos arquivos da 
transparência ativa da PROADI9, compra direta (dispensa/ inexigibilidade) para estes itens, 
nos últimos três anos. 

Além do fato de que muitos pesquisadores adquirem os insumos de sua pesquisa com 
financiamento externo (agências de fomento), também há a possibilidade de que alguns 

                                                           
8 Disponível em https://www.stramedicalshop.com.br/destilador-de-agua-pilsen-5l-h-220v-mb1005-marte. 
Acesso em 27/05/2019. 
9 Disponível em https://proadi.ufms.br/dispensas-e-inexigibilidades-ano-2017/. Acesso em 27/05/2019. 
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aparelhos ainda não necessitaram efetuar a troca dos cartuchos, considerando o pouco 
uso, e por terem sido adquiridos entre 2015 e 2019.  

A título de avaliação do custo de um destilador, e levando-se em consideração um 
laboratório com uso diário de um destilador, com consumo mensal de água de 
aproximadamente 25.000 litros na destilação, ou 25 m³, a contabilização do consumo de 
água e esgoto é de R$ 1.071,75, de acordo com as tarifas vigentes10. Se levarmos em 
consideração o custo com energia elétrica11, um destilador ligado 8 horas por dia, por 20 
dias, tem um custo de R$ 300,00 a R$ 600,00, dependendo da resistência do modelo (3,5 a 
7 KW/H). 

Logo, conclui-se que a economia de valores gastos com água e energia provenientes da 
substituição de destiladores por purificadores de água por osmose reversa pode custear a 
sua manutenção. 

Não obstante, as Unidades que já possuem esses purificadores devem fazer um 
levantamento de necessidades nos seus laboratórios, por meio de suas Coordenadorias 
Administrativas (COAD), para planejar a aquisição dos insumos dos purificadores por 
osmose reversa (cartuchos, filtros, membrana), seja por registro de preços ou por compra 
direta (art. 24, inc. XXI e art. 25, inc. I, da Lei nº 8.666/1993), evitando a paralisação dessas 
atividades. 

 

 Medidas de aproveitamento de água descartada 

Quanto à destilação, faz-se necessário um estudo da captação de água descartada dos 
laboratórios durante o processo de destilação, com a finalidade de reutilização para outros 
fins, seja por meio da caixa de reuso para futuras destilações ou resfriamento dos 
equipamentos, seja por meio da instalação de reservatórios e cisternas, para uso da 
limpeza, por exemplo. 

Em pesquisa realizada na UTFPR12, sobre a viabilidade econômica da reutilização da água 
de refrigeração para atendimento de necessidades que exigem a sua potabilidade, 

                                                           
10 Serviço Público (R$/M³): Tarifa de água acima de 20m³= R$ 25,22; tarifa de esgoto acima de 20m³=17,65. 
Disponível em http://www.aguasguariroba.com.br/tarifa-atual/. Acesso em 27/05/2019. 
11 Serviço Público (R$/KWH): 0,53561. Disponível em 
https://www.energisa.com.br/Paginas/informacoes/taxas-prazos-e-normas/tipos-tarifas.aspx. Acesso em 
27/05/2019. 
12 RODRIGUES, M. B. et al. ESTIMATIVA DO DESPERDÍCIO DE ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO DE DESTILADORES 
LABORATORIAL. Synergismus scyentifica UTFPR, Pato Branco, 03 (4). 2008.   Disponível em 
http://revistas.utfpr.edu.br/pb/index.php/SysScy/article/view/302/106. Acesso em 30/05/2019. 
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constatou-se que, para cada 2,7 litros de água destilada produzida, são desprezados cerca 
de 100 litros de água potável da refrigeração. Assim, implantou-se um reservatório para 
reaproveitamento da água descartada, com o intuito de abastecer as cubas de lavagem de 
vidrarias do laboratório de armazenamento e preparo, o qual demandava grande 
quantidade de água.  

 Utilização de águas subterrâneas em atividades de pesquisa 

Também merece destaque o fato de que a utilização de água subterrânea (poços) 
minimizaria os custos dessas atividades, já que não haveria o cloro e sais que há na água 
potável, responsável por danificar as membranas dos filtros e encarecer a 
manutenção.  Além disso, o custo da manutenção do poço é muito inferior ao 
abastecimento de água pela rede pública. 

A respeito da possibilidade da reutilização dos poços da UFMS, que atualmente estão 
desativados e sob a concessão especial de uso da empresa concessionária de serviços 
públicos Águas Guariroba S.A., o assunto será tratado na Parte II deste trabalho (Relatório 
de Auditoria nº 04/2019). 

 

c.2) Piscicultura 

Conforme entrevista com o Professor Dr. Jayme Aparecido Povh (FAMEZ), responsável 
pelas pesquisas na área de Produção Animal e Piscicultura da UFMS, esclareceu-se que o 
Hospital Universitário era responsável pelo abastecimento das piscinas no passado, e que, 
após cloretação da água e posterior celebração de contrato de abastecimento com a 
empresa concessionária, buscou-se fontes alternativas nas nascentes localizadas no 
entorno para a continuidade das pesquisas. 

Em visita in loco à Estação de Piscicultura da UFMS, verificou-se, também, a existência de 
um poço manual, não cadastrado, atuando com baixa vazão e sem sistema de 
bombeamento, que contribui em pequena parte para o abastecimento.  

Para as análises, consultou-se, também, o Contrato nº 29/2015, celebrado entre Hospital 
Universitário Maria Aparecida Pedrossian e a empresa Águas Guariroba S.A., e os relatórios 
técnicos elaborados pela equipe de manutenção do HUMAP a respeito do sistema 
hidráulico do hospital, responsável por levar água encanada à Piscicultura. 



  
Imagens 6 a 9: Piscinas e tanques da piscicultura da UFMS 

Posteriormente, foi encaminhado o questionário a seguir, respondido pelo professor 
responsável: 

1. Quantos tanques a estação possui?  

Resposta: 6 tanques de 100 m2; 2 tanques de 150 m2, 5 tanques de 6 m2 e um tanque de 
750 m2. Além disso, existe um tanque de captação de água (70 m2) na parte superior da 
piscicultura que está desativado, pois este recebe água de qualidade não muito adequada 
para produção de peixes. Este tanque de captação de água ainda recebe água de que vem 
do Hospital Universitário. Necessitamos fazer o monitoramento desta água para avaliar a 
viabilidade de reativamos este tanque (não temos realizados por falta de reagentes).  

2. Atualmente, quantos estão cheios e quantos vazios, e por quê?  

Resposta: Atualmente todos os tanques estão cheios, exceto os tanques de 6 m3, pois há 
pouca disponibilidade de água para manter todos os tanques. Todavia, não estamos 
conduzindo atualmente nenhum experimento nestes tanques, pois a água que abastece os 
tanques não está muito adequada para a produção de peixes, o que pode comprometer os 
experimentos. Temos peixes em todos os tanques, mas estes não estão sendo utilizados 
em experimentos (são utilizados para aulas práticas). Enquanto não tivermos uma fonte 
de água de qualidade estamos focados em realizar pesquisas em sistemas fechados, tais 
como o sistema de aquaponia e bioflocos. Estamos conduzindo experimentos em aquários 
e caixas, utilizado a água que abastece o laboratório. Todavia, a água que abastece o 
laboratório apresenta cloro, o qual mata os peixes e, portanto, faz-se necessário a remoção 
deste mediante oxigenação da água por aproximadamente dois dias (existem produtos 
químicos que retiram o cloro, mas precisamos de adequação da estrutura atual para 
possibilitar a utilização desta água do laboratório de forma mais rápida). 

3. O abastecimento de água dos tanques pela empresa concessionária prejudicou as 
pesquisas?  

Resposta: Antes podíamos utilizar água do poço artesiano, o qual não era clorada. 
Todavia, desde que eu cheguei na UFMS (em 2013) a água do poço já estava sendo clorada. 
Isso prejudicou muito a piscicultura. 
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4. Qual a procedência e a qualidade da água que atualmente abastece os poços?  

Resposta: A água que abastece a piscicultura é proveniente exclusivamente de nascentes 
ao entorno da piscicultura. O problema é que estas nascentes atualmente sofrem muita 
contaminação ao entorno. Considero fundamental a limpeza ao entorno destas nascentes 
para que possamos melhorar a qualidade destas. Além disso, o monitoramento da 
qualidade de água destas ao longo do ano (uma vez mês) seria de grande importância. 

5. Existe monitoramento e análise da qualidade da água dos tanques com relação 
ao parasitismo e cloriformes fecais totais e Escherichia coli? Com que frequência?  

Resposta: Realizamos apenas algumas análises de qualidade de água (concentração e 
amônia, nitrito, nitrato, pH, alcalinidade e oxigênio dissolvido) nos tanques experimentais 
(atualmente apenas caixas e aquários), devido à dificuldade de compra dos reagentes. 
Realizamos duas vezes análise de coliformes fecais nas nascentes e nos tanques: uma vez 
em 2014 e outra em 2015. Na primeira análise foi encontrada alta concentração de 
coliformes, principalmente da água que vinha do hospital universitário. Entrei em contato 
com o responsável pela parte ambiental do hospital universitário comunicando a situação. 
Fizeram algumas adequações, o que melhorou, mas o nível ainda estava alto (talvez as 
adequações tenham resolvido, mas os resíduos ao entorno ainda estavam alto). Há 
necessidade de que este monitoramento seja realizado continuamente. Quanto a parasitas 
realizamos apenas em experimento em aquários, com água do laboratório (tratada para 
retirada do cloro). Existe um laboratório da FAMEZ que faz as análises de coliformes (este 
laboratório que realizou as análises na piscicultura). Além disso, o laboratório LAQUA fez 
análises da qualidade de água (exceto coliformes) nas nascentes, o que mostrou baixa 
qualidade da água para piscicultura em alguns pontos analisados. 

6. Existe apoio do LAQUA em avaliações periódicas da qualidade da água dos tanques?  

Resposta: O LAQUA já realizou algumas análises para a piscicultura quando solicitamos. 
Todavia, seria muito interessante se o LAQUA pudesse realizar estas análises 
periodicamente. Atualmente não é realizado analises contínuas nas nascentes/tanques 
pelo LAQUA. 

7. Quantos projetos de pesquisa nos tanques foram realizados nos últimos cinco anos?  

Resposta: Quando cheguei em 2013 os tanques estavam desativados. Iniciamos a ativação 
em 2013, com o primeiro trabalho de pesquisa sendo realizado em 2014 (uma tese – 
doutorado). Posteriormente, conduzimos duas teses, três dissertações e quatro iniciação 
científica. Estes experimentos apenas nos tanques externos. Outras pesquisas foram e 
estão sendo conduzidos na piscicultura, mas em caixas, aquários, pois desde 2018 não 
estamos mais utilizados os tanques para as pesquisas, pois a qualidade de água não é 
muito adequada para os peixes. Atualmente estamos trabalhando com três pesquisadores 
da área de piscicultura, que ao todo orientam mais de 10 alunos da pós-graduação 
(mestrado e doutorado), além dos alunos da graduação envolvidos em pesquisa (PIBIC e 
outros alunos envolvidos nos projetos). 
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8. O poço manual instalado abastece os tanques?  

Resposta: Não. Este posso manual foi utilizado no ano de 2013. Em 2014 queimou a bomba 
e desde então não estamos mais utilizando este poço manual. Todavia, a água deste poço 
também não tem boa qualidade de água, pois o tanque é muito superficial e deve absorver 
água do tanque de captação ao lado. 

9. A água proveniente do HU é utilizada nas pesquisas?  

Resposta: Sim. A água encanada que chega do HU é clorada. Portanto, utilizamos esta 
água apenas para o laboratório. Para esta utilização necessitamos deixar a água com 
oxigenação por aproximadamente 2 dias para evitar qualquer resíduo de cloro. Cabe 
salientar que o cloro mata os peixes. Todavia, existem nascente no HU que são 
direcionados para a piscicultura. Estas nascentes caem no tanque de captação e água e 
podem chegar aos tanques de peixes. Seria interessante o monitoramento da água destas 
nascentes. 

Nota-se, pelas respostas do responsável, que a falta de qualidade da água das piscinas 
limitou o desenvolvimento de pesquisas, e que faltam recursos para as avaliações da 
qualidade da água, e adequação da estrutura para a oxigenação, e possibilitar a sua utilização 
no laboratório. 

Conforme Relatório de Análises de Qualidade da Água nº 01/2019 do dia 24/05/2019, 
encomendado pela equipe da Auditoria Interna ao Laboratório de Qualidade Ambiental – 
LAQUA/FAENG, examinou-se quatro pontos de amostras de água nas nascentes que 
abastecem os tanques e piscinas da piscicultura, cuja conclusão reproduzimos abaixo: 

Considerando os resultados obtidos, todos os pontos coletados 
apresentaram alterações em relação aos parâmetros Coliformes totais, 
Escherichia coli, Oxigênio dissolvido e fósforo total quando comparados aos 
padrões de qualidade para corpos hídricos de Classe 2. Especialmente a 
AM01 que excedeu também o parâmetro Nitrogênio Amoniacal, além de 
maior discrepância em relação ao conjunto de parâmetros analisados dos 
outros pontos coletados no local. 

 

Para avaliar os impactos da má qualidade da água na pesquisa acadêmica, e com base nos 
resultados dos exames, consultou-se o Professor Dr. Carlos Eurico dos Santos Fernandes 
(Laboratório de Patologia/INBIO/UFMS), Coordenador do projeto de pesquisa intitulado 
"Índices ecológicos, análise genotóxica e histopatológica em peixes do córrego Bandeira, 
Cabaça e Lago do Amor, Campo Grande, MS" (Resolução INBIO nº 19, de 6 de fevereiro de 
2018), cuja resposta descrevemos abaixo: 
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Há várias formas que esse tipo de contaminação pode afetar o desempenho 
dos peixes, especialmente em situações de pesquisa onde os indivíduos 
devem ter padrões homogêneas de resposta orgânica. 

Ocorre que a contaminação bacteriana, especialmente por coliformes fecais 
(e E. coli) denota uma "indicação" da qualidade da água e neste caso um 
forte indício de proliferação bacteriana de outras espécies e também viral 
(outros organismos muito patogênicos comumente encontrados em águas 
contaminadas por esgoto).  

Águas com a teor de contaminação como a que encontramos estimulam os 
peixes a produzirem defesas orgânicas ou imunológicas conferindo que se 
manifestam em diversos órgãos ou tecidos. Ao mesmo tempo, haverá 
desgaste ou "estresse" no sistema imune o que reduz a qualidade da defesa 
e aumenta o grau de vulnerabilidade dos indivíduos.  

Nesta situação, muito típica, diversas alterações são usualmente 
constatadas, tais como lesões brânquias (dificultam a respiração), lesões no 
baço (reduzem funções hematopoiéticas, entre outras), lesões hepáticas 
(alteram os metabolismos energético - reduz o ganho de peso), lesões renais 
(afetam diretamente a homeostasia e o equilíbrio eletrolítico). Dependendo 
da intensidade da exposição ao ambiente contaminado poderemos 
observar altas taxas de mortalidade em períodos curtos de tempo, 
geralmente em 2 a 5 dias. Neste caso, especificamente, as mortes podem 
demorar mais uma vez que os níveis embora altos são constantes o que 
pode estimular processo adaptativos, retardando a morte ou o 
aparecimento de lesões visíveis. Também poderá haver agravamento dessa 
situação por conta de mudanças bruscas na temperatura ambiental, 
especialmente queda abrupta como tivemos recentemente.  

É importante notar que no setor de piscicultura sempre tivemos mortes de 
peixes e, muitas vezes, em seguida após a troca da água, quando esta vem 
do açude/poço principal - este recebe água diretamente do nascedouro 
próximo ao HU. 

Como vários projetos de pesquisa dependem de ótima qualidade de água, 
especialmente por testarem níveis nutricionais diferentes assim como 
respostas funcionais associadas a esses tratamentos, a contaminação da 
água é praticamente um fator limitante e até mesmo imperativo para a 
falha nos resultados ou pela perda de espécimes. 

Assim, com base nos exames e avaliações técnicas mencionados conclui-se que a qualidade 
da água utilizada na Estação de Piscicultura da UFMS interfere nas pesquisas realizadas, 
devendo a Administração buscar fonte de abastecimento alternativo, por meio da 
perfuração de poço semi artesiano naquela localidade, ou restringir a pesquisa em sistema 
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fechado, com o devido monitoramento da qualidade da água utilizada, e com a adequação 
de estrutura que se requer. 

Quanto ao poço manual já perfurado próximo às piscinas, recomenda-se a sua utilização 
apenas para o ensino e pesquisa no monitoramento do aquífero subterrâneo, com o devido 
cadastramento no IMASUL, conforme preconiza a Resolução SEMADE n° 21, de 27 de 
novembro de 201513. 

 

4. RECOMENDAÇÕES E BENEFÍCIOS FINANCEIROS E NÃO FINANCEIROS ESPERADOS 

A Auditoria Interna vem atuando preventivamente com o intuito de manter o 
acompanhamento contínuo e sistemático dos principais atos praticados pelos gestores da 
UFMS, visando agregar valor à gestão, prevenir desvios ou evitar a má aplicação de recursos 
públicos, de modo a permitir ao gestor a possibilidade de elaborar plano de ação para mitigar 
os riscos identificados.  

Desse modo, recomenda-se: 

1. PROADI: Atuar de forma concomitante às campanhas institucionais de 
conscientização, e com maior frequência, na afixação dos adesivos de 
conscientização nos sanitários, copas, laboratórios e demais localidades do Campus, 
incluindo estas ações no Plano de Logística Sustentável de 2019 e 2020, e seus 
respectivos Planos de Ação; (Item a) 
 

2. PROADI: Aperfeiçoar as atividades de controles internos das Unidades responsáveis 
pela manutenção da UFMS, de forma a contemplar: 
 

a) solicitação de projeto de evolução do sistema de Solicitações de Serviço, 
pontuando à AGETIC quais ferramentas devem ser aperfeiçoadas ou implantadas; 
(Item b.1) 

b) implantação de rotinas de registros e mapeamentos de ocorrências, de forma que 
servidores e gestores futuros possam atuar nessas atividades com maior 
segurança; (Item b.1) 

c) acompanhamento mensal e proativo, quanto às variações de consumo de água 
dos hidrômetros da Universidade, independente da atuação da empresa 

                                                           

13 3.1.1.1 Captação em poços manuais: Os poços manuais já instalados e os poços de monitoramento estão 
dispensados de outorga para todo o Estado de Mato Grosso do Sul, porém passíveis de cadastramento. 
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concessionária de serviços públicos, de forma a alertar aos responsáveis pelas 
Unidades Administrativas acerca do consumo elevado ou possíveis perdas, com a 
finalidade de tratar tempestivamente eventuais ocorrências. (Item b.1) 
 

3. PROADI: Requisitar apoio técnico do Laboratório de Eficiência Energética e Hidráulica 
em Saneamento – LENHS/FAENG/UFMS no treinamento do pessoal da manutenção 
da UFMS para a operação de equipamentos de detecção de perdas, e demais 
orientações pertinentes para combater o desperdício e incrementar a eficiência 
hidráulica da Universidade; (Item b.1) 
 

4. PROADI: Incluir nos futuros editais de obras exigências de reutilização da água 
durante a fase de execução; (Item b.2) 
 

5. PROADI: Avaliar a possibilidade de adoção de sistema de reutilização da água da 
chuva nos futuros projetos de obra desenvolvidos; (Item b.2) 
 

6. PROADI: Deixar de incluir exigência de vedação de lavagem de área externa e pátios 
com água potável, quando não houver outra alternativa viável, como é o caso da 
utilização de poços ou água de reuso; (Item b.3) 
 

7. Gestão e fiscalização contratual do serviço de limpeza (Contrato nº 02/2017): 
Verificar se a lavagem das áreas externas vem ocorrendo na periodicidade disposta, 
e avaliar a possibilidade de diminuição dessas atividades, mediante supressão 
contratual; (Item b.3) 
 

8. PROECE: Implantar métodos de irrigação automático do gramado do Estádio 
Morenão para otimizar os recursos hídricos demandados ao local e nos horários mais 
propícios para a retenção da água; (Item b.4) 
 

9. REITORIA: Elaborar estudos com a finalidade de analisar a opção mais vantajosa 
técnica e economicamente para o abastecimento do algibe responsável pela irrigação 
do Estádio Morenão, seja pela perfuração de novo poço próximo ao gramado, ou a 
reativação dos poços existentes no Setor 1; (Item b.4) 
 

10. COAD das Unidades: Realizar levantamento de necessidades nos seus laboratórios 
para planejar a aquisição dos insumos dos purificadores por osmose reversa 
(cartuchos, filtros, membrana), seja por registro de preços ou por compra direta (art. 
24, inc. XXI e art. 25, inc. I, da Lei nº 8.666/1993); (Item c.1) 
 

11. FAODO: Substituir as cadeiras odontológicas da Clínica nº 7 por equipamentos com 
acionamento via pedal, e, enquanto não houver a substituição, orientar aos alunos a 
acionarem as cuspideiras somente quando necessário, evitando o desperdício de 
água. 
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12. Laboratórios: Estudar a possibilidade de: 

 
a) captação de água descartada dos laboratórios durante o processo de destilação, 

com a finalidade de reutilização para outros fins, seja por meio da caixa de reuso 
para futuras destilações ou resfriamento dos equipamentos, seja por meio da 
instalação de reservatórios, para uso da limpeza, por exemplo; (Item c.1) 

b) substituição gradual dos destiladores da UFMS por purificadores de água por 
osmose reversa, de acordo com a capacidade financeira de investimento das 
Unidades Setoriais; (Item c.1) 

13. Piscicultura (FAMEZ): buscar fonte de abastecimento alternativo, por meio da 
perfuração de poço próximo à Estação da piscicultura, ou restringir a pesquisa em 
sistema fechado, com o devido monitoramento da qualidade da água utilizada, com 
o apoio do Laboratório de Qualidade Ambiental – LAQUA; (Item c.2) 

 
14. PROADI e FAENG: verificar o interesse na utilização do poço manual perfurado nas 

proximidades da estação de piscicultura para o ensino e pesquisa de monitoramento, 
efetuando o cadastro no IMASUL, nos termos da Resolução SEMADE n° 21, de 27 de 
novembro de 2015. (Item c.2) 

Assim, os benefícios não-financeiros esperados são no sentido de mitigar os riscos 
relacionados à eficiência da gestão dos recursos naturais e financeiros e no fortalecimento 
da gestão operacional da UFMS. Já os benefícios financeiros são potenciais e decorrerão da 
economia no faturamento de água das atividades envolvendo recursos hídricos. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em face dos exames realizados, verificou-se a existência de fragilidades nas práticas 
adotadas na gestão dos recursos hídricos que podem interferir na eficiência dos recursos 
públicos, das quais destacamos: 

 Fragilidades dos controles adotados pela gestão operacional relacionadas aos 
sistemas adotados, no gerenciamento e mapeamento dos riscos identificados, e no 
monitoramento destes; 

 Ausência de capacidade técnica e de pessoal da equipe de manutenção na utilização 
de equipamento de detecção de perdas, doado à UFMS; 

 Exigência editalícia sem possibilidade de cumprimento, em relação a utilização de 
águas pluviais, de reuso, ou de poços, na lavagem de área externa e pátios; 

 Desperdício de água potável na irrigação do Estádio Morenão; 
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 Desperdício de água potável em aproximadamente 22% das cuspideiras das clínicas 
da FAODO; 

 Ausência de planejamento de substituição de filtros e cartuchos dos purificadores de 
água por osmose reversa; 

 Desperdício de água no processo de destilação, pela não reutilização da água potável 
lançada ao esgoto; 

 Má qualidade da água das nascentes utilizadas pela piscicultura, passível de falha nos 
resultados das pesquisas ou perda de espécimes. 

Conclui-se que, para que a Administração cumpra adequadamente a sua missão institucional 
e possa mitigar os riscos identificados é necessário envidar esforços no sentido de atender 
as recomendações emitidas.  

Por fim, lembramos que este relatório não tem a intenção de esgotar as possibilidades de 
riscos passíveis de serem observados, mas sim de servir como orientação para as boas 
práticas da Administração Pública, e subsídio para a adoção de medidas administrativas ou 
judiciais cabíveis. 

Em atendimento ao parágrafo único do art. 17 da Resolução COUN nº 70, de 25 de setembro 
de 2014, encaminhe-se à REITORIA, PROADI, e às Unidades Administrativas Setoriais, para 
conhecimento e providências, e ao Conselho Universitário, para conhecimento. 

Conforme estabelecem os artigos 14 e 15 da Instrução Normativa - CGU nº 9, de 9 de outubro 
de 2018, os relatórios de auditoria serão publicados no site da UFMS, e os resultados 
poderão ser requisitados a qualquer momento pela Controladoria-Geral da União, órgão 
responsável pela supervisão técnica das auditorias internas do Poder Executivo Federal. 

É o relatório. 

Campo Grande, 31 de maio de 2019. 
 

 
Marcelo Gonçalves Ortega 

Auditor 
 

 

 
Kleber Watanabe Cunha Martins 

Chefe da Auditoria Interna

 
 


