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O planejamento da oferta de serviços públicos de abastecimento de água no Brasil 
ganhou impulso a partir da criação do Plano Nacional de Saneamento (Planasa), instituído 
pelo governo federal em 1971. Essa medida permitiu avanços consideráveis para o setor 
de saneamento do País, promovendo a ampliação da cobertura dos serviços.

Os investimentos em saneamento, seguindo o modelo da maioria das obras de infra-
estrutura urbana, privilegiaram os grandes empreendimentos, com ênfase nos sistemas 
de produção (captação, adutora e tratamento). O que se justifi cava pelo emprego do 
conceito de expansão absoluta da oferta, base do planejamento dos serviços públicos 
vinculados às redes de distribuição. Como conseqüência, a tecnologia dos sistemas 
evoluiu na produção e tratamento de água, porém em menor escala nos sistemas de 
distribuição e nas ações de desenvolvimento operacional e de qualifi cação da gestão.

O cenário das grandes obras e da expansão absoluta da oferta considerava a água doce 
como bem inesgotável, usada em abundância, sem a preocupação de conter desper-
dícios e de promover o uso racional, tudo isso associado à cultura de que o bem-estar 
social está diretamente relacionado ao aumento do consumo.

A queda na disponibilidade de recursos, sobretudo a partir da segunda metade da 
década de 80 com o fi m do Planasa, o crescimento desordenado dos centros urbanos e 
a conseqüente pressão sobre a demanda fi zeram com que soluções pragmáticas fossem 
adotadas, como ampliar a carga dos sistemas existentes por meio de estações de bom-
beamento e estender as redes até as áreas sem atendimento, geralmente localizadas 
nas periferias. Assim, o empirismo e o pragmatismo operacional dominaram a gestão 
das redes de distribuição.

Observa-se que a soma de fatores criou, então, ambiente propício ao crescimento des-
controlado das perdas de água nos sistemas de abastecimento e ao abuso no uso de 
energia elétrica. Em relação às perdas de água, os índices alcançaram patamares ele-

vados e tornaram-se um dos maiores problemas do setor. Segundo dados do Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), em 2006 o índice médio de perdas 
na distribuição no Brasil foi da ordem de 500 litros/ligação/dia, valor muito próximo do 
consumo médio, de 600 litros/ligação/dia. 

Em que pesem os altos índices de perdas de água verifi cados atualmente, há muitos 
anos o combate ao desperdício de água nos sistemas de abastecimento tem merecido 
atenção de técnicos e pesquisadores do setor saneamento. 

Desde 1980, percebeu-se que não só o crescimento da demanda, mas também as per-
das e os usos inadequados exigiam ampliações nos sistemas produtores, cada vez mais 
distantes, com custo marginal elevado. Contudo, as atenções voltadas ao problema 
não foram sufi cientes para manter as perdas em patamares aceitáveis. Avalia-se que 
os principais motivos estão associados à queda na qualidade da gestão dos serviços de 
saneamento. O mesmo se pode dizer do consumo elevado de energia elétrica.

Nos últimos anos, a discussão do problema voltou à cena, dessa vez com uma visão 
integrada de perdas de água e uso de energia elétrica. Para isso contribuíram diversos 
fatores, como o debate nacional em torno da necessidade de revisão do modelo de 
gestão dos serviços de saneamento aplicado no País, associando os elevados índices de 
perdas à inefi ciência desse modelo como reforço aos demais argumentos – a maioria de 
caráter fi nanceiro – dos que defendem a necessidade de mudanças.

Outros temas, como o ordenamento do uso da água, a seca em algumas regiões do País, 
o aumento crescente da poluição dos recursos hídricos, a importância das perdas no 
cenário da conservação da água em seu conceito mais amplo e a exigência por serviços 
de maior qualidade, também têm despertado o interesse da sociedade.

Tudo isso, agregado aos aspectos econômicos da prestação de serviços de água, na 
esteira da reorganização dos serviços públicos, trouxe a fi gura dos entes reguladores, 
com a função de controlar e fi scalizar a prestação dos serviços, em suas variáveis técnica 
e econômica. Aos responsáveis pelos serviços interessa, agora, mostrar que o seu geren-
ciamento se dá com qualidade e custos efi cientes.

A redução das perdas e o uso efi ciente da energia elétrica possibilitam o melhor apro-
veitamento da infra-estrutura existente e a postergação da aplicação de recursos para 

Segundo dados do SNIS, em 2006 o índice
médio de perdas na distribuição no Brasil foi 
quase igual ao de consumo
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ampliação dos sistemas. Além do mais, permitem um grande retorno fi nanceiro, seja 
pela diminuição dos custos de produção de água, seja pelo aumento do faturamento.

Portanto, o gerenciamento do controle e redução das perdas de água e do uso de ener-
gia elétrica é estratégico para a sobrevivência dos prestadores de serviços. Combater 
e controlar o desperdício de água é questão fundamental em cenários marcados pela 
escassez e confl itos em torno do seu uso, por elevados volumes de águas não faturadas 
e pela competição, que faz dos indicadores de perdas balizadores altamente valorizados 
para a avaliação de desempenho.

Tal situação renova e enfatiza a necessidade de 
desenvolver metodologias e procedimentos 
atualizados, compatíveis com a necessária evo-
lução dos serviços, incluindo experimentação 
de novos modelos de gestão, construção de 
indicadores – base para planejamento, avalia-
ção de resultados e comparação de desempe-
nho – e estabelecimento de metodologia para 
avaliação da confi abilidade dos indicadores.

Assim, é de fundamental importância adotar um modelo de gerenciamento das perdas 
de água e do uso de energia elétrica contínuo e sustentável. O tema não deve ser objeto 
apenas de um programa – com princípio, meio e fi m –, mas sim de uma rotina da gestão 
dos serviços de água. As soluções para o problema, no campo tecnológico, são de fácil 
assimilação pelos técnicos dos serviços de abastecimento de água do País.

O mesmo não se pode dizer a respeito das soluções de gestão, que devem estar 
associadas ao gerenciamento dos sistemas como um todo, utilizando ferramentas de 
planejamento; ações integradas envolvendo todos os setores do prestador de servi-
ços; orçamento próprio, incluindo competição pelos recursos internos do prestador; 
e, sobretudo, garantia de que o retorno fi nanceiro das ações seja reaplicado em novos 
projetos de controle e redução das perdas de água e do uso de energia elétrica.

Neste contexto, o Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Sanea-
mento Ambiental, via Programa de Modernização do Setor Saneamento (PMSS), criou e 
apoiou o desenvolvimento do Projeto Demonstrativo Técnico e Institucional Visando o 

Gerenciamento Integrado de Perdas de Água e do Uso de Energia Elétrica em Sistemas 
de Abastecimento de Água, realizado em dez municípios brasileiros selecionados em 
uma Chamada Pública. O projeto adquiriu a alcunha de COM+ÁGUA, facilitadora da 
compreensão, em síntese, de seus objetivos.

O COM+ÁGUA adota as técnicas mais atuais de avaliação e controle das perdas de água 
e do uso de energia elétrica, com ênfase no uso de ferramentas de balanço hídrico, 
modelagem hidráulica, cálculo do impacto das pressões, cadastro digitalizado, indica-
dores avançados com análise dos erros prováveis, entre outras. 

Simultaneamente, emprega metodologia de planejamento e implementação das ações 
de forma integrada e participativa, com um forte componente de mobilização que 
inclui educação, cultura e comunicação social envolvendo os empregados e dirigentes 
de todas as áreas do prestador de serviços. Enfi m, por se tratar de um instrumento de 
gestão que deve primar pela constante inovação e dinamismo, o COM+ÁGUA pauta-se 
essencialmente pela formação e capacitação.

Com satisfação, o Ministério das Cidades, por meio de sua Secretaria Nacional de Sane-
amento Ambiental, via Programa de Modernização do Setor Saneamento (PMSS), apre-
senta o compêndio da metodologia aplicada no Projeto COM+ÁGUA, desejando que o 
efeito demonstrativo desejado no projeto se multiplique pelo País. Dessa forma, espera 
contribuir para a evolução permanente da qualidade dos serviços de saneamento brasi-
leiros, revertendo em benefícios diretos à população.

Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

O controle e a redução 
das perdas de água e 
do uso de energia são 
estratégicos para os 
prestadores de serviços
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Há muito tempo, perdas de água e energia têm sido problemas crônicos nos sistemas 
de abastecimento de água do Brasil. Dados do Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento (SNIS) indicam que a média nacional de perdas de faturamento é de 40%. 
Especialistas do setor energético avaliam que o potencial de economia de energia no 
setor deva exceder 25% do consumo atual.

Para criar efeito de demonstração no enfrentamento desta questão, o Projeto COM+ÁGUA 
teve como objetivos:

Implantar uma modernização institucional voltada para a redução de perdas reais e 
aparentes de água, uso efi ciente de energia elétrica, cobrança justa e adequada de 
tarifas, desenvolvimento gerencial e aumento da capacidade de investimento.
Institucionalizar atividades rotineiras relacionadas ao gerenciamento das perdas, tan-
to de água como de energia elétrica, no âmbito dos processos operativos dos sistemas 
de abastecimento de água.
Aumentar a capacidade de desenvolvimento de projetos e do gerenciamento ener-
gético.
Desenvolver a capacidade de mobilização e comunicação interna e externa para dar 
sustentabilidade, governabilidade e perenidade aos programas implantados.
Estimular o intercâmbio e a replicação de experiências bem-sucedidas.
Contribuir para a universalização dos serviços de saneamento ambiental, com benefí-
cios adicionais para o meio ambiente e a saúde.

O Projeto COM+ÁGUA apropriou-se da moderna experiência nacional e internacional 
para a melhoria do desempenho operacional dos sistemas de abastecimento, notada-
mente do corpo metodológico voltado para o combate às perdas de água, desenvolvido 
por pesquisadores da International Water Association (IWA), numa tentativa de interna-
lizar e amplifi car essas experiências no Brasil.

A IWA desenvolveu um amplo arcabouço metodológico e uma padronização da ter-
minologia adotada em sistemas de abastecimento de água, hoje cada vez mais aceitos 
mundialmente. Uma das ferramentas de destaque para a gestão das perdas nos sistemas 
de abastecimento é o Balanço Hídrico. Com ele é possível uma abordagem simples, de 

•

•

•

•

•
•

Objetivos cima para baixo, que resulta em estimativas das perdas reais e aparentes de água que 
podem ser verifi cadas por outras abordagens, de baixo para cima, resultando, em seu 
conjunto, numa compreensão bastante ampla da natureza, quantifi cação e localização 
das perdas nos sistemas.

De outro lado, destaca-se também a metodologia desenvolvida para o planejamento e 
execução dos projetos de forma integrada e participativa, com o desenvolvimento de 
ações no campo da mobilização social, voltadas para a comunicação, educação e cultura.

Ressalta-se também, para o sucesso do projeto, a necessidade de alta qualifi cação em 
todo o processo, sendo preponderante a formação e a capacitação permanentes dos 
quadros técnicos e dos dirigentes dos prestadores de serviços.

Por que os projetos de redução de perdas 
fracassam historicamente?

Segundo especialistas de renome internacional, a maioria dos projetos fracassa em 
razão dos seguintes fatores: pouco ou nenhum conhecimento da natureza das perdas 
nos sistemas de abastecimento e seus impactos relativos; projetos defi cientes, muitas 
vezes com custos subestimados; e o fato de não se perceber que as perdas não cons-
tituem um problema técnico isolado ou pontual, mas sim inerente ao gerenciamento 
global do sistema.

Esses fracassos decorrem, em última instância, do fraco desenvolvimento da gestão ope-
racional nos prestadores de serviço, apegadas aos modelos tradicionais, marcadas pela 
presença de funcionários não qualifi cados infl uenciando decisões na rotina da operação 
e manutenção dos sistemas. Dessa forma, os prestadores, acostumados aos métodos de 
tentativa e erro, distantes das modernas técnicas gerenciais, de tecnologias avançadas e 
da gestão estratégica, resistem às novas tecnologias.

Para uma gestão operacional moderna torna-se necessário uma operação e manutenção 
dos sistemas embasada em medidas e técnicas que permitam o perfeito conhecimento 
das variáveis características (vazões, pressões, níveis, consumos, custos, etc.), notada-
mente nos sistemas distribuidores, onde as perdas acontecem. Havendo previsibilidade 
e confi abilidade dos resultados da prestação dos serviços e melhor desempenho opera-
cional, conseqüentemente, haverá menores perdas.
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Diagnóstico situacional

Feita a concepção inicial e selecionados os prestadores de serviços parceiros do projeto, 
iniciou-se o desenvolvimento do COM+ÁGUA, em um processo de melhorias sucessivas 
cujo objetivo fi nal era o de consolidar uma metodologia integrada e participativa.

Desde o princípio sabia-se que a abordagem tecnológica (ver fi guras 2 e 3) deveria ter 
como pano de fundo o desenvolvimento de técnicas de mobilização e uma abordagem 
em termos de gestão organizacional.

Do ponto de vista metodológico, o COM+ÁGUA começou com o levantamento, com os 
parceiros, de dados para a elaboração de diagnósticos. Foram levantadas informações 
detalhadas das áreas técnico-operacional, comercial, administrativo-fi nanceira, institu-
cional, energia elétrica, recursos humanos e comunicação social, que davam o contexto 
inicial e norteavam a elaboração de planos de ação. Para esses diagnósticos, como parte 
do esforço de consolidação metodológica, o PMSS desenvolveu, já de início, duas fer-
ramentas de coleta e sistematização de dados: Diagnóstico Situacional do Sistema de 
Abastecimento de Água e Diagnóstico Situacional de Mobilização Social.

No que diz respeito ao diagnóstico de sistemas de abastecimento, as ferramentas desen-
volvidas foram superadas e melhoradas, em alguns aspectos, no decorrer do projeto, 
como no caso da modelagem Balanço Hídrico. Atualmente conta com uma ferramenta 
madura e de uso gratuito, o aplicativo em planilha eletrônica WB Easy Calc, que não 
estava disponível na época dos diagnósticos iniciais. O mesmo ocorreu com o aplicativo 
que modela perdas aparentes a partir de suposições de consumos per capita efetivos, 
uma ferramenta muito prática quando os dados são escassos. Essas ferramentas são 
explicitadas neste compêndio.

Outro elemento importante na concepção do projeto foi a decisão de escolher Células 
de Controle, ou Células de Trabalho, frações do sistema onde se colocariam em prática 

Redução das Perdas

Quanta 
água está 

sendo 
perdida?

1
Onde 

está sendo 
perdida?

2
Por que 

está sendo 
perdida?

3
Como 

melhorar a 
performance?

4
Como 

manter as 
estratégias?

5

Balanço Hídrico: 
melhoria 

das técnicas
de medição
e estimação

Quantifi cação 
de vazamentos 
e perdas apa-

rentes; audito-
ria da rede

Revisão das 
práticas de 
operação, 

manuntenção 
e comerciais

Desenho 
de estratégias e 
planos de ação

Conscientizar; 
motivar; capa-

citar; introduzir 
melhores prá-

ticas e tecnolo-
gias; mobilizar

Figura 1 – Requisitos para a redução consistente das perdas nos sistemas de abastecimento/Fonte: IWA

Como os projetos de redução de perdas podem dar certo?

Modelos de gestão capazes de chegar aos níveis inevitáveis de perdas exigem meto-
dologias que contemplem, ao mesmo tempo, integração e participação dos atores do 
processo, na tentativa de superar dicotomias, tais como planejadores versus executores, 
social versus técnico, e que esses atores entendam cada sistema de abastecimento como 
um todo, em vez de partes que não interagem entre si.

Assim, esta necessidade de superar a antiga inércia cultural e desenvolver novos mode-
los a partir da gestão integrada dos recursos foi a fundamentação básica do Projeto 
COM+ÁGUA.

Na experiência internacional e nacional as lições aprendidas com o insucesso de inúme-
ros projetos de controle e redução de perdas permitiram que se produzissem algumas 
sínteses importantes, ou “mapa do caminho”. Uma destas sínteses, hoje mundialmente 
aceita, nos diz que, para haver controle e redução de perdas de forma consistente e 
perene, é preciso saber responder com a melhor precisão possível as perguntas expres-
sas no diagrama da fi gura 1:

O desenho de um projeto de controle e redução de perdas difi cilmente terá sucesso se 
essas perguntas não forem adequadamente respondidas.

Por analogia, questões similares devem ser postas e respondidas no que diz respeito ao 
gerenciamento do uso de energia elétrica, de forma a também evitar perdas e desperdícios.



18 COM+ÁGUA

ESTRUTURAÇÃO

19COM+ÁGUA

Figura 2 – Estruturação  do Projeto COM+ÁGUA
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Figura 3 – Inter-relações na abordagem temática do COM+ÁGUA

as tecnologias disponíveis, embora não exclusivamente, para o controle e redução de 
perdas reais e aparentes, além da mobilização da comunidade. 

Estas células são também equivalentes ao conceito de Zona de Medição e Controle 
(ZMC), setores estanques do sistema que devem ter no máximo 3.000 ligações ou 
25 km de rede, completamente monitoradas em suas variáveis hidráulicas: vazão e 
pressão na entrada, pressão no ponto médio e no ponto crítico. Para as células foram 

desenvolvidos modelos hidráulicos em Epanet como forma de capacitar pessoal para 
a modelagem.

Nas ZMCs, graças ao monitoramento também foi possível calcular as perdas reais a partir 
da determinação do volume de vazamentos nas vazões mínimas noturnas e do fator 
noite-dia, checando-se assim o Balanço Hídrico obtido pela abordagem de cima para 
baixo, utilizada no aplicativo WB Easy Calc.
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Ondas de mobilização social

Realizado o mapeamento das informações importantes, iniciaram-se as chamadas 
“ondas de mobilização social” que, partindo do envolvimento dos dirigentes dos pres-
tadores de serviços, constituiram comitês gestores, para depois alcançar a totalidade de 
profi ssionais (próprios e terceirizados), por meio de agentes de combate ao desperdício 
(ACDs) e, por fi m, agentes externos, como escolas e associações comunitárias.

ACD

Direção

Escolas

FuncionáriosAssociações
Comunitárias

Mídia

Comitê

Figura 4 – Ondas sucessivas de envolvimento dos atores na mobilização para o projeto
Fonte: PMSS

Concepção
Áreas temáticas 
do COM+ÁGUA

Operacionalização
Divisão 
em subprojetos
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Mobilização Social

Perdas Aparentes

1

Gestão de Energia

Gestão Organizacional

Instâncias participativas

Comunicação social

Educação e cultura

2

3

Macromedição e automação

Sistema cadastral técnico e modelagem

Controle e redução de perdas reais

Controle e redução de perdas aparentes

4 Gestão do uso da energia

5 Planejamento e gestão organizacional

Figura 5 – Inter-relação das áreas temáticas e subprojetos nos prestadores
Fonte: PMSS

No transcorrer das ações das ondas de mobilização, já se tinha um projeto concebido 
segundo cinco áreas temáticas, desdobrado em nove subprojetos, de forma a facilitar a 
operacionalização, a agregação de pessoas e a distribuição de tarefas. A fi gura 5 mostra 
essa concepção.
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Figura 6 – Subdivisão do projeto nos prestadores mantida a idéia do todo
Fonte: PMSS

Na implementação do projeto frisou-se sempre que a subdivisão não poderia romper 
com a noção do todo. Para evitar que isso acontecesse, o Comitê Gestor fi cou responsá-
vel por promover a integração e a articulação entre os subprojetos. Uma vez elaborados 
os planos de ação nos grupos de trabalho específi cos, a integração foi feita no Comitê 
Gestor gerando um documento chamado Plano de Gestão Integrada I (PGI-1).

PGI 3

PGI 2

PGI 1

Figura 7 – Comitê Gestor: papel na integração dos planos de ação
Fonte: PMSS

Naturalmente, esse processo durou vários meses em cada prestador de serviços e foi 
bastante didático no que diz respeito ao desenvolvimento da capacidade de planejar e 
de envolver pessoas diante de um objetivo.

Para cada um dos subprojetos foi alocado um coordenador e um grupo de trabalho, 
que elaboraram os planos de ação específi cos e acompanharam a implementação. O 
conceito de desenvolvimento integrado pode ser entendido na fi gura 6, em que os sub-
projetos aparecem num mesmo círculo, sem predominância de um subprojeto sobre o 
outro, reforçando a necessária articulação que deve ocorrer entre eles.

Os detalhes técnicos de cada subprojeto são apresentados no transcorrer do presente 
Compêndio Metodológico do COM + ÁGUA.

Este documento foi aprovado e ajustado pela diretoria, gerando o PGI-2, posteriormente 
apresentado didaticamente para o conjunto de colaboradores do prestador de serviços 
em ofi cinas setoriais. Nesta fase foram constituídos os ACDs, que em algumas unidades 
foram chamados de Agentes de Combate às Perdas (ACPs). 

Os ACDs (ou ACPs) são colaboradores dos prestadores que aderem voluntariamen-
te ao projeto, dispondo-se a atuar na mobilização dos colegas e da comunidade. 
Contribuições decorrentes desta participação foram então agregadas ao plano, gerando 
o PGI-3, documento central do planejamento das ações do COM+ÁGUA no âmbito de 
cada organização.

A fi gura 7 ilustra o processo de elaboração e transformação dos Planos de Gestão 
Integrada até alcançar a versão fi nal (PGI-3).
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Organização

Comunicação

CulturaEducação Mobilização
Social

Figura 8 – Eixos temáticos da atividade de mobilização na vertente praticada pelo COM+ÁGUA
Fonte: PMSS

Abordagem metodológica inovadora
 
O COM+ÁGUA foi inovador em vários aspectos de sua abordagem temática e metodoló-
gica. Primeiro, assumiu que o projeto teria que ser focado em um único sistema, mesmo 
para as empresas de âmbito regional, as chamadas companhias estaduais. O objetivo foi 
ressaltar o fato de que não há como reduzir as perdas se não houver o fortalecimento 
dos processos onde elas ocorrem, ou seja, no sistema de abastecimento em seu conjun-
to, mas particularmente no sistema distribuidor.

Segundo, incluiu-se a gestão do uso da ener-
gia elétrica como assunto a ser tratado no 
âmbito da questão das perdas de insumos 
básicos no sistema. De fato, quando se per-
de água se perde também energia, porém, 
mesmo que as perdas de água sejam baixas, 
ainda assim a água distribuída pode conter 
uma alta inefi ciência em termos de consumo 
de energia.

O insumo energia elétrica é considerado um dos custos de maior importância nos 
prestadores de serviço brasileiros e, em alguns casos, já se tornou o mais relevante.  
Assim, com uma parceria desenvolvida pelo PMSS e o Programa de Conservação de 
Energia Elétrica (Procel Sanear, segmento saneamento básico, da Eletrobrás), resolveu-
se que as perdas de energia teriam de ser tratadas em conjunto com a questão das 
perdas de água.

Terceiro, o COM+ÁGUA assumiu que a mobilização e a comunicação interna e exter-
na eram cruciais para o sucesso do projeto, alocando uma equipe multidisciplinar de 
profi ssionais com formação em ciências humanas em todas as etapas. Essa abordagem 
surpreendeu muita gente acostumada a ver e a tratar a questão das perdas apenas como 
um problema técnico de engenharia. 

A inspiração para a abordagem de mobilização veio de uma experiência piloto feita pelo 
PMSS em Guarulhos, cidade localizada na Grande São Paulo, no ano de 2003. O referen-
cial teórico foi sistematizado no contexto daquela experiência e defi ne a mobilização 
social como uma atividade composta de quatro eixos, conforme a ilustração da fi gura 8.

Ainda como destaque da abordagem temática, o COM+ÁGUA assumiu que o impacto 
das mudanças poderia ser tão forte, notadamente nos menores prestadores de ser-
viços, que o planejamento e a gestão organizacional teriam que ser também traba-
lhados. Esta necessidade derivou, principalmente, do surgimento de novas rotinas e 
processos de trabalho e da nova compreensão da organização sobre o seu papel como 
responsável pelo sistema. 

O pressuposto básico de que a solução das perdas de água envolve todas as áreas do 
prestador de serviços, com impacto em inúmeros processos, muitos deles vistos sem 
qualquer relação com o tema, como por exemplo, o regulamento interno, o orçamento 
do prestador de serviços e as tarifas, entre outros, exigiu também ações neste campo.

O COM+ÁGUA 
inovou ao modernizar 
sistemas únicos; 
ao incluir a efi ciência 
energética e ações de 
mobilização social
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Figura 9 – Amplitude da abordagem do COM+ÁGUA
Fonte: PMSS

Finalmente, o COM+ÁGUA estruturou seus esforços por meio de capacitações técnicas, 
tanto convencionais quanto em processo, para a formação e atualização técnica, bem 
como a transferência de conhecimentos e tecnologia, em vez da abordagem tradicional 
de consultoria de assistência técnica. 

A amplitude dessa abordagem temática é ilustrada no diagrama da fi gura 9.

A capacitação em processo – no local de trabalho – tem a característica do aprender 
fazendo. O processo de capacitação desenvolveu-se via capacitações nacionais e capa-
citações específi cas em cada prestador de serviços, com o acompanhamento passo a 
passo das rotinas em cada um deles.

A
tu

aç
ão

 d
o 

CO
M

+Á
G

U
A

Atuação complementar
do COM+ÁGUA

Necessidade de rever
regulamentação e tarifas

Necessidade de adaptar
a organização

Perdas Reais

Mobilização Social

Perdas Aparentes

Gestão de Energia

Novas rotinas e processos de trabalho

Correto entendimento do papel da organização



A MOBILIZAÇÃO SOCIAL 
NO COM+AGUA



30 COM+ÁGUA

MOBILIZAÇÃO SOCIAL NO COM+ÁGUA

31COM+ÁGUA

O COM+ÁGUA é um projeto de conservação ambiental nos serviços de abastecimento 
de água idealizado num momento de escassez de água e perdas insustentáveis. Visa a 
combater uma cultura empírica e pouco efi ciente na operação dos sistemas por meio 
do controle e redução de perdas de água e do uso efi ciente da energia elétrica. É um 
projeto de gestão e como tal articula todos os setores da organização. Conceitos como 
integração de áreas, planejamento estratégico e participação corporativa são compo-
nentes vitais do seu sucesso.

Há que se entender, entretanto, que é 
um projeto com foco na engenharia, 
pois estamos falando da indústria da 
água onde se desenvolveu toda uma 
tecnologia de pesquisa e captação 
de água bruta, tratamento visando a 
sua potabilidade e distribuição para o 
consumo humano e o uso industrial. 
Estações de tratamento, reservató-
rios, adutoras, redes de abastecimento, válvulas redutoras e outros equipamentos são 
elementos intrínsecos dessa cadeia produtiva. Podemos encontrar nessa planta indus-
trial um laboratório e um setor comercial, mas sem dúvida é um ramo da engenharia 
hidráulica. Tanto é assim que, entre as inúmeras e variadas razões para as perdas no sis-
tema, o vazamento e a má operação dos equipamentos são o seu calcanhar-de-aquiles. 
A isso a Associação Internacional da Água (IWA, em inglês) denominou de perdas reais. 

O COM+ÁGUA eregiu-se em 4 pilares – perdas reais, perdas aparentes, efi ciência ener-
gética e mobilização social – e 3 deles são da área técnica propriamente dita, portanto a 
sua plataforma dominante. Entretanto, o PMSS, em seus 15 anos de atuação na moder-
nização do setor saneamento, observou que investimentos unicamente no campo tec-
nológico produziam resultados pouco expressivos ou tópicos para depois novamente 
as perdas voltarem a crescer. E a conclusão veio cristalina como numa nascente: sem 
uma mudança cultural na organização os resultados não seriam perenes. Havia que se 
combater “a cultura da oferta”, cristalizada no saneamento numa perspectiva “obrista” e 
“gulosa” de extração da natureza, e contrapô-la com uma cultura da demanda por meio 

A mobilização social no COM+ÁGUA de um tratamento mais científi co, socioambiental e sustentável – como vem afi rmando 
o especialista da área Airton Sampaio. Essa nova perspectiva é uma resposta obrigatória 
no cenário do abastecimento de água no País: a gradativa escassez de recursos hídricos 
em determinadas regiões, a escassez dos recursos públicos fruto de uma crise do apare-
lho de Estado brasileiro, o contínuo crescimento demográfi co e sua concentração desor-
denada em grandes centros urbanos. Isso forçou a se repensar o velho paradigma que 
dava as costas para os vazamentos e empunhava a picareta perdulária de novas obras de 
engenharia para aumentar a produção de água. Essa injunção histórica do Brasil recen-
te dialoga com um movimento crítico de âmbito mundial iniciado há cerca de quatro 
décadas – o pensamento pós-moderno. Ante o tecnicismo e o economicismo vigentes 
passou-se a valorizar dimensões como a ambiental, cultural, de gênero e aspectos como 
a subjetividade. Diante da ditadura do mercado e de uma doutrina antropocêntrica e 
ufanista da sociedade industrial passou-se a buscar uma visão mais holística e sistêmica 
onde a ética e as relações solidárias ressurgem como valores substantivos. 

Essa produção intelectual era um eco dos novos movimentos sociais – homossexuais, 
ambientalistas, feministas, indígenas... – que, além de lutarem contra uma onda neo-
liberal cada vez mais globalizante, faziam uma crítica ao sindicalismo tradicional e aos 
partidos de esquerda por sua conduta extremamente monocórdia e verticalista. No 
Brasil esse processo teve a especifi cidade de unir os setores progressistas no combate 
à ditadura militar desembocando na redemocratização do País. A Constituição de 1988 
espelhou as bandeiras advindas da conjunção dessas lutas e movimentos. A nova Carta 
trouxe, entre várias inovações, elementos contemporâneos como a preservação do 
patrimônio ambiental e cultural e iniciativas de democracia participativa como plebisci-
to, conselhos paritários e leis de iniciativa popular.

Isso gerou uma nova aragem cívica com a proliferação dos movimentos sociais, orga-
nizações sindicais, ONGs e partidos progressistas e democráticos. Estes, presentes no 
novo cenário republicano, passaram a ocupar espaços de poder numa perspectiva 
vocacionada ao emponderamento de setores tradicionalmente excluídos, à trans-
parência administrativa e à participação cidadã por mecanismos como o Orçamento 
Participativo.

Diante desses novos paradigmas nas políticas públicas a participação social passa a ter 
um papel relevante por meio da pressão das redes sociais, infl uindo signifi cativamente 
na aprovação do Estatuto das Cidades, na elaboração de Planos Diretores e Planos de 

Conceitos como integração 
de áreas, planejamento 
estratégico e participação 
corporativa são componentes 
vitais do COM+ÁGUA
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Saneamento Básico, no controle social, na constituição de Conselhos Setoriais de Saúde, 
Educação, Meio Ambiente, Cidades, entre outros.

Este entrecruzamento de lutas, perspectivas, políticas pública e campos de conheci-
mento provocou uma sinergia em direção à intersetorialidade, à transdisciplinaridade e 
à gestão integrada e participativa. Por exemplo, expandiu-se o conceito de saneamento 
básico consagrado na Lei do Saneamento, tratando de forma indissociável e em comple-
mentaridade aspectos como esgotamento sanitário, abastecimento de água, resíduos 
sólidos e águas fl uviais.  Nessa visão contemporânea o lixo é exemplar, pois não se pode 
pensá-lo mais como engenharia de limpeza urbana apenas. Ele tem dimensões de saúde 
pública, ambiental, cultural, econômica... Uma prefeitura, ao se preocupar em poupar o 
meio ambiente pela prática da coleta seletiva, se vê às voltas com a necessidade de rea-
lizar campanhas informativas e programas educativos visando a mobilizar a comunidade 
para a segregação voluntária dos resíduos. Coloca-se para o gestor público o tema da 
participação social e a mobilização social como estratégia indutora da cidadania ativa. 
Sem a participação comunitária programas como esse são insustentáveis.

É no bojo dessas confl uências históricas, sociais e políticas que emerge o COM+AGUA. 
E, coerente com essa perspectiva participativa, procurou inovar ao lançar uma chamada 
pública onde os prestadores de serviço se candidataram, preenchendo uma auto-avalia-
ção e tendo claro que os benefícios adviriam de um crescimento interno por meio de um 
processo de capacitação contínuo e com necessárias contrapartidas locais. Os dirigentes 
locais foram envolucrados desde o nascedouro com a perspectiva de estarem abertos a 
uma eventual alteração institucional. Mais que isso, estavam cientes que a internaliza-
ção de novos conhecimentos e práticas só seria possível com o envolvimento de todo o 
corpo de funcionários.

Disparou-se uma espiral de mobilização da direção, chefi as, líderes e funcionários sob 
a égide do planejamento estratégico participativo do pensador chileno Carlos Matus. 
Essa metodologia propiciou a construção de um plano de gestão integrada em três 
fases cumulativas. Com nuances de prestador a prestador foi um processo efervescente 
de envolvimento do conjunto dos funcionários. Podemos afi rmar, se considerarmos 
estes como uma comunidade de trabalhadores, que ocorreu uma real participação 
comunitária gerando funcionários mais conscientes de seu papel social, especialmente 
os Agentes de Combate ao Desperdício.

Cada cidade elaborou seu Plano de Mobilização Social interno e externo com as devi-
das particularidades locais. A mobilização interna, além de advogar a participação de 
todos os integrantes da instituição, fortaleceu no organograma aqueles setores que 
naturalmente funcionam como catalisadores de envolvimento comunitário: assessoria 
de imprensa, recursos humanos, educação ambiental e atendimento ao público. Pontos 
nobres de difusão de informações, de articulação e de capacitação presentes na dire-

triz gestão da mobilização. A metodolo-
gia de mobilização social adotada pelo 
COM+AGUA procurou ser coerente com 
os princípios da educação popular de 
Paulo Freire ao valorizar aspectos como 
a autonomia e a cultura. A organização 
de um Comitê Gestor intersetorial e a 
promoção de talentos artísticos e de um 
clima sociofestivo de integração busca-
vam implementar essa linha freireana. Na 

tecnologia social do COM+ÁGUA estavam previstas as ondas da mobilização proposta 
pelo especialista Rodolfo Cascão num processo centrífugo gradativo iniciando com o 
fortalecimento do Comitê Gestor, irradiando para os ACDs e daí para os funcionários, 
para então ganhar as ruas numa mobilização externa. Aplicou-se o princípio da cautela, 
pois era necessário primeiro arrumar a casa, tomar consciência dos problemas, propor e 
implementar soluções para depois difundir esse conhecimento e promover a participa-
ção da cidade. Um plano aberto a ser incrementado com a contribuição e envolvimento 
das redes organizadas – prefeitura, comitê de bacia, fóruns – e  enriquecido com a troca de 
conhecimentos e experiências de multiplicadores como universidades e outros SAAEs.

A mobilização externa teria um laboratório de experimentação batizado de Célula de 
Trabalho. Foram defi nidas em cada cidade alguns bairros com cerca de 3 mil ligações. 
Era uma iniciativa da engenharia que precisava demarcar um território para aplicar os 
novos conhecimentos da IWA e, especialmente, exercer um controle pleno de toda 
a água que entrava e saía para poder cientifi camente operar o sistema utilizando as 
ferramentas propostas no programa, tais como o Balanço Hídrico e a modelagem 
hidráulica.  Porém, como vimos demonstrando, fazia-se necessário produzir um plano 
de envolvimento do bairro, pois só com a participação comunitária se consegue uma 
gestão sustentável do sistema.

Coloca-se para o gestor 
público o tema da 
participação social e a 
mobilização social como 
estratégia indutora da 
cidadania ativa
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Entretanto, esse laboratório técnico, do ponto de vista da engenharia, e o laboratório 
social, do ponto de vista da mobilização social, não foram possíveis de se realizar em ple-
nitude, pois esse processo necessita de um tempo médio de 2 anos de constante interven-
ção e monitoramento, incompatível com o prazo de vigência que ainda restava ao PMSS.

A despeito dessas difi culdades, houve casos de aplicação do laboratório social. A cidade 
de Ilhéus foi um exemplo de um prestador de serviços operado pela EMBASA que, a 
despeito dessas difi culdades, fez um trabalho de mobilização comunitária na célula, com 
reuniões com organizações de bairro e moradores procurando envolvê-los no progra-
ma. Houve um tratamento freireano com a criação de uma peça de teatro que procurava 
lidar com o tema de forma bem-humorada visando a quebrar resistências à intervenção 
no bairro. O mesmo ocorreu com Sorocaba, Caxias do Sul e Santo André, cada um a seu 
modo, com reuniões com moradores, lideranças, associações de bairro, grupos de ter-

ceira idade... Em Sorocaba, inclusive, aconteceu um evento na praça do bairro. Em Santa 
Maria foi elaborado um plano detalhado de intervenção na célula e, mesmo sem efetivá-
lo de forma plena, realizou-se a “mateada” – uma atividade típica da cultura gaúcha no 
envolvimento da comunidade local. E assim todos os prestadores mobilizaram as suas 
células com palestras e intervenções nas escolas e utilizando uma comunicação pública 
com panfl etos, boletins e rádios locais. “Aprendemos com o COM+ÁGUA a não temer o 
diálogo com o morador e a importância de se fazer uma mobilização comunitária para 
dar mais efi ciência ao serviço”, afi rma a engenheira Francine Isabela Mares, do SAMAE 
de São Bento do Sul, da equipe de mobilização social. Essas e outras iniciativas em 
curso sinalizam para colocar o COM+ÀGUA no patamar desejado de participação social 
e comunitária em consonância com as diretivas do Programa de Educação Ambiental 
e Mobilização Social no Saneamento (PEAMSS), que tem como desafi o estratégico a 
mudança na lógica dos serviços e investimentos em saneamento, de forma que a socie-
dade seja co-participante de todo o processo, desde a concepção e o planejamento até 

A cidade de Ilhéus operada pela EMBASA fez um 
trabalho de mobilização comunitária na célula, com 
reuniões com organizações de bairro e moradores 
procurando envolvê-los no programa

a gestão e monitoramento das ações, de modo a suscitar mudanças de valores e para-
digmas. Programa do qual é possível trazer ferramentas, como o Caderno Metodológico 
para Ações de Educação Ambiental e Mobilização Social em Saneamento, com diversas 
sugestões úteis ao desenvolvimento de um “laboratório social” em experiências que 
pretendam reeditar o COM+ÁGUA. O Caderno Metodológico do PEAMSS, com uma lin-
guagem típica e sintonizada com as especifi cidades do saneamento, orienta o diagnós-
tico da realidade local, o planejamento, a intervenção comunitária, o monitoramento e 
avaliação de ações de educação ambiental e mobilização social.
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A análise da estrutura organizacional é de fundamental importância para se verifi car 
os impactos decorrentes das ações relativas às áreas temáticas do COM+ÁGUA (perdas 
reais, perdas aparentes, energia elétrica, mobilização e comunicação social) nos modelos 
organizacionais.

Um trabalho desta natureza envolve a realização de diagnósticos e a apresentação de 
considerações e sugestões, com o objetivo de melhoria institucional e de aperfeiçoa-
mento do modelo de gestão, de forma a contribuir com o processo de mudança em 
andamento.

Estrutura Organizacional

Conceituação

A seguir são apresentados os principais pressupostos conceituais utilizados para alicer-
çar um trabalho desta natureza:

Richard H. Hall(1) (2004, p. 47)
“As estruturas organizacionais executam três funções básicas. Primeiro e mais importante, 
as estruturas têm por fi nalidade produzir resultados organizacionais e atingir metas orga-
nizacionais – em outras palavras, serem efi cazes. Segundo, as estruturas são criadas para 
minimizarem ou, ao menos, regularem a infl uência das variações individuais na organiza-
ção. As estruturas são estabelecidas para assegurar que os indivíduos se adaptem às exigên-
cias das organizações e não ao contrário. Terceiro, as estruturas são os cenários nos quais 
o poder é exercido (elas também fi xam ou determinam quais posições possuem o maior 
poder), as decisões são tomadas (o fl uxo das informações para uma decisão é, em grande 
parte, determinado pela estrutura) e as atividades são realizadas (a estrutura é o espaço 
para as ações organizacionais).”

Richard H. Hall(1) (2004, p. 47)
“A estrutura organizacional não é fi xa para sempre. Em vez disso, ela molda e é moldada 
pelo que acontece em uma organização. Esse aspecto ressalta o fato de que organizações 
são, por natureza, conservadoras. Suas estruturas constituem as interações que ocorrem 
dentro delas. A estrutura não acarreta uma conformidade total, mas tem por fi nalidade 
evitar o comportamento aleatório.”

Desta forma a literatura clássica estabelece inúmeros conceitos para o estudo de estru-
tura organizacional, conforme explicitado a seguir:

Integração horizontal (crescimento por meio de fi liais ou unidades semelhantes) e 
integração vertical (crescimento por meio de integração da cadeia produtiva).
Linha e assessoria.
Centralização e descentralização.
Autoridade e responsabilidade.
Relação hierárquica e relação de serviço.
Amplitude de controle.
Divisão do trabalho e especialização.
Departamentalização (processo, produto, funcional, área geográfi ca, tempo).

Por outro lado, nenhum destes conceitos permite o estabelecimento de um padrão de 
desenho organizacional, quer seja por natureza econômica, por porte ou por número 
de empregados.

Assim, não existem modelos que permitam determinar com exatidão um padrão de 
desenho organizacional, pois as infl uências das variáveis ambiente, tarefas, tecnolo-
gia e pessoas acabam por estabelecer contornos diferenciados para atender à contex-
tualização em que as organizações se inserem. Qualquer alteração destas variáveis, 
em uma relação direta de causa e efeito, fará com que a estrutura organizacional se 
altere.

John A. Wagner III(3) (2000, p. 316) 
Defi ne as estruturas organizacionais em três segmentos:

1. Estruturas pré-burocráticas: utilizadas por organizações de pequeno porte em que 
fatores como especialização, formalização e padronização não estão presentes. São 
estruturas simples, não comuns no ambiente do setor de saneamento básico.

2. Estruturas burocráticas: utilizadas pela maioria das organizações de médio e grande 
portes. São, em geral, estruturas funcionais regidas pela padronização, centralização, 
especialização e formalização com alto grau de burocracia e, se não bastasse, com as 
infl uências negativas da administração pública brasileira, que privilegia a profusão de 
espaços ocupacionais de gestão. No bojo conceitual incorpora também os princípios 

•

•
•
•
•
•
•
•
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clássicos da estrutura matricial. São as estruturas mais comuns no mercado em geral e 
no ambiente do setor de saneamento básico.

3. Estruturas pós-burocráticas: utilizadas principalmente por organizações de grande 
porte. São, em geral, estruturas que permitem maior fl exibilidade, como as estruturas 
das unidades de negócios. Com grifo dos autores deste relatório, incluem-se neste 
módulo os modelos mais modernos de estrutura matricial para burlar a incoerência das 
ilhas funcionais das estruturas clássicas, como, por exemplo, a abordagem celular, os 
times de trabalho, os círculos de controle de qualidade e outros modelos congêneres.

Aerton Paiva(2) (1999, p.71 a p. 99) 
Defende a idéia de que o modelo funcional determinado por estas variáveis está esgota-
do, devendo ser repensado dentro de uma visão interdisciplinar. Para ele, as operações 
não ocorrem em ilhas funcionais, mas sim por processos de trabalho, em que os resul-
tados são decorrentes da contribuição de várias unidades organizacionais. As empresas 
insistem em otimizações locais por meio da melhoria funcional de ilhas de trabalho, 
desconectadas de um plano maior e integrado que aborde o processo como um todo, 
independentemente da área funcional por onde ele passe. Esta mudança conceitual é de 
fundamental importância na arquitetura de um novo desenho funcional.

Paiva defi ne dez atributos que caracterizam as organizações no contexto empresarial:

1. Integração com o mercado (no caso das empresas de saneamento, com a comu-
nidade).
2. Flexibilidade interna e externa.
3. Preservação do ativo intelectual.
4. Reconhecimento pelo valor gerado.
5. Autodesenvolvimento.
6. Responsabilidade pelos fi ns com autonomia sobre os meios.
7. Compromissos e participação nos resultados.
8. Decisões compartilhadas.
9. Sentimento de propriedade e participação acionária.

10. Autoridade pelo conhecimento. 

Sabe-se que estes atributos, que confi guram o perfi l de uma estrutura alinhada com o 
contexto moderno, não são praticados na maioria das organizações e, em grande par-

te, pela aplicação do modelo hierárquico funcional. E, se não bastasse, o ambiente de 
saneamento básico, além de lidar com uma baixa pressão pela competitividade, sofre 
os efeitos das infl uências políticas decorrentes das estruturas conservadoras da admi-
nistração pública. 

Urge a necessidade de novos desenhos que favoreçam a efi cácia organizacional, como, 
por exemplo, a inserção gradativa de modelos matriciais que permitam o exercício da 
gestão por processos. No caso do COM+ÁGUA, a gestão integrada das perdas reais e 
aparentes passa naturalmente por este conceito.

O projeto estimulou uma revisão das estruturas orgânicas dos prestadores, identifi cando 
e avaliando seus impactos nos processos organizacionais e, por conseqüência, nos seus 
modelos. Por outro lado, não teve por objetivo o desenho de novos modelos de gestão 
para os prestadores. Foram adotadas premissas que, com certeza, orientaram os dirigen-
tes na busca de modelos mais adequados. 

Retratar e identifi car a forma de organização das unidades de forma a assegurar uma visão 

global, sistêmica e sinérgica entre elas.

Propor estruturas enxutas e fl exíveis, passíveis de constantes revisões e adaptações, de acordo 

com as novas realidades e demandas ambientais.

Defi nir com clareza e objetividade as responsabilidades, autoridades e macroatividades de 

cada unidade.

Adotar um número reduzido de níveis hierárquicos, de forma mais horizontalizada e menos 

verticalizada, motivando a maior delegação de autoridade e descentralização das tomadas de 

decisão.

Considerar as diferenças existentes de amplitudes de controle e de complexidade das ativida-

des das unidades organizacionais.

Facilitar os processos de comunicação e inter-relação entre as unidades.

Agrupar atividades levando-se em consideração os macroprocessos organizacionais e suas 

específi cas contribuições ao modelo como um todo.

Facilitar e simplifi car o acesso dos clientes aos serviços prestados.

Possibilitar a otimização e valorização dos colaboradores internos.

•

•

•

•

•
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Premissas adotadas de forma geral:
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Implementar “Células de Trabalho” não focadas no modelo funcional, que efetuem de forma 

matricial, em conjunto com as demais áreas, a gestão dos processos relacionados às perdas 

reais e aparentes e, conseqüentemente, o Balanço Hídrico, envolvendo e comprometendo a 

organização como um todo. Propor estruturas enxutas e fl exíveis, passíveis de constantes revi-

sões e adaptações, de acordo com as novas realidades e demandas ambientais.

Institucionalizar um “comitê gestor”, também não focado no modelo funcional, que efetue a 

gestão e a articulação das contribuições dos diversos atores envolvidos nas ações do Projeto 

COM+ÁGUA.

A separação, pela singularidade de seus componentes, da gestão dos processos operacionais 

de água, esgotos e resíduos sólidos, porém mantendo os processos de apoio de comunicação, 

administrativos, fi nanceiros e comerciais integrados, independentemente de suas fronteiras 

funcionais.

•

•

•

Premissas adotadas no ambiente de prestadores 
de serviços de saneamento:

Metodologia

A metodologia contempla as seguintes etapas de trabalho:

1. Levantamento prévio de informações:
Envolve a obtenção do conhecimento do estado da arte de todos os subprojetos em 
andamento, identifi cando-se as macroações de combate às perdas reais, combate às 
perdas aparentes e voltadas para o uso efi ciente da energia elétrica e suas  infl uências 
sobre a estrutura organizacional.

2. Pré-work:
Envolve o levantamento preliminar do processo de coleta de informações nas presta-
doras por meio de e-mail solicitando informações referentes a organogramas e instru-
mentos legais.

3. Visita aos prestadores de serviços:
Tem por objetivo a complementação dos dados e informações recebidos nas fases 
anteriores. Nestas ocasiões, por meio de reuniões e entrevistas com o corpo diretivo e 
gerencial, as seguintes atividades são cabíveis:

Apresentação detalhada dos objetivos e metodologia do trabalho.
Conhecimento da visão de futuro do prestador de serviços, os objetivos e metas estra-
tégicas.
Identifi cação das expectativas e motivações em relação a eventuais projetos de revi-
são da estrutura organizacional ou alterações de modelo institucional.
Complementação das informações obtidas no pré-work.
Análise detalhada dos instrumentos legais (leis, decretos, portarias, etc.) e documenta-
ção institucional (normas, procedimentos, planos, etc.). 
Análise da atual estrutura organizacional e principais modifi cações pretendidas.
Identifi cação das macroatividades de cada unidade organizacional, bem como os res-
pectivos pontos de controle e quadros de servidores.
Busca de consenso para a melhor estrutura organizacional possível, considerando-se 
as expectativas da diretoria do prestador de serviços, os objetivos estratégicos, os pla-
nos de ação para a redução de perdas e as melhores práticas recomendadas.

4. Elaboração das versões fi nais da revisão dos organogramas e da estru-
tura organizacional:
Esta fase envolve a elaboração de diagnósticos, considerações, sugestões e recomenda-
ções inerentes ao assunto.

Apesar do fato de que cada prestador de serviço tenha contorno de singularidade, no 
que se refere à análise e proposição de adequações nas suas estruturas devem-se des-
tacar algumas recomendações de caráter geral, mais freqüentes nos estudos realizados, 
conforme segue:

 Adoção de um processo de planejamento estratégico, com visão de futuro, missão, 
diretrizes e metas estratégicas devidamente estabelecidas, sistematizado e modelado 
de acordo com as melhores práticas.
Tendo em vista a carência de determinadas especializações profi ssionais, em especial 
de nível universitário, desencadeamento da criação de novos cargos, concurso público 
e de um processo de capacitação e desenvolvimento.
 Implantação de planos de cargos e salários, de forma a contemplar o seguinte: uma 
estrutura de cargos mais aderente à atual realidade; uma estrutura de remuneração 
equilibrada interna e externamente; descrições de cargos detalhadas; requisitos exigi-
dos para ocupação; critérios de acesso horizontal e vertical; e planos de carreiras.
Ampliação do escopo de atuação da área de recursos humanos, acrescentando-se 

•
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atividades de assistência social, treinamento, desenvolvimento e capacitação técnica, 
gestão de cargos e salários e segurança e medicina do trabalho, não previstas nas 
estruturas atuais.
Criação de um Manual de Organização institucionalizado, que defi na as responsabili-
dades, autoridades e atividades das diversas unidades.
Abertura de espaço organizacional, no nível estratégico, para atividades de comunica-
ção, assessoria de imprensa, gestão e educação ambiental e controles internos.
 Garantia de que as ações de combate às perdas reais e às perdas aparentes tragam 
resultados esperados e estejam permeando por todas as unidades do prestador de 
serviços.
Adoção de estruturas organizacionais com modelagem mais horizontalizada do que 
verticalizada, contemplando os principais processos organizacionais do prestador de 
serviços, bem como redução dos níveis hierárquicos.
Implementação efetiva da administração por processos, valorizando a gestão matricial 
por grupos de trabalho. 
Revisão das relações de amplitude de controle entre as unidades, analisando-se a 
viabilidade de fusão (pelo critério de afi nidade) ou extinção de unidades, com baixa 
amplitude (quantidade de subordinados).
Separação, pela sua singularidade, da gestão de processos de água da gestão dos 
processos de esgoto.
Destaque para a área de gestão comercial, envolvendo todos os sub processos, inclu-
sive o de atendimento aos clientes. 
Criação de espaço organizacional específi co para a área de manutenção elétrica.
Mesmo não devendo fazer parte do organograma dos prestadores, recomenda-se 
que o Comitê Gestor seja institucionalizado em razão de seu papel de catalisação, 
articulação e de mobilização, extremamente importante para sua atuação.

•
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Entende-se por instrumentos regulatórios de uma organização o arcabouço legal, ins-
titucional e normativo que estabelece a sua razão de ser e seus objetivos, bem como 
regulamenta a sua atuação e a interação com o ambiente interno e externo. A análise 
desses instrumentos é de fundamental importância para mensurar os impactos de um 
projeto com as características do COM+ÁGUA, assim como a modelagem do referido 
arcabouço e seus refl exos nas ações a serem empreendidas no projeto. 

Para a elaboração de um trabalho desta natureza, recomenda-se o estudo da seguinte 
documentação:

Legislação de criação do serviço municipal.
Legislação específi ca referente ao prestador de serviços.
Legislação federal, estadual e municipal referente ao serviço de saneamento.
Contrato de Concessão de Serviços e correspondentes termos aditivos.
Documentação institucional.
Regulamentos de Prestação de Serviços.

O ponto de partida para a caracterização deste estudo deve necessariamente contemplar 
a legislação federal e, em especial a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro/2007, que estabelece as 
diretrizes nacionais para o saneamento básico, que deve ser exaustivamente cotejada com 
os instrumentos regulatórios de cada prestador de serviços. 

Para facilitar este trabalho devem ser identifi cadas na lei as diretrizes, conceitos e pro-
cedimentos necessários aos prestadores de serviços. Estes conceitos devem destacar os 
itens expressos da Lei de Saneamento a serem cotejados com os instrumentos vigentes 
de regulação dos serviços disponíveis em cada prestador, objetivando aquilatar o alcan-
ce na aplicação dos ditames legais.

A seguir são apresentados, sem prejuízo dos demais itens, os principais aspectos a 
serem abordados nesta análise, que devem fundamentar os instrumentos legais de 
esfera municipal, bem como os instrumentos normativos do prestador de serviços de 
saneamento básico:

•
•
•
•
•
•

Instrumentos regulatórios Princípios fundamentais a serem adotados na prestação dos serviços de saneamento 
e conceitos: Artigo 2°.
Conceitos básicos para efeito da lei: Artigo3°.
Abordagem referente aos Recursos Hídricos e Recursos Sólidos Urbanos Artigos 
4°/5°/6°/7°/8°.
Diretrizes da Política Pública de Saneamento Básico a ser formulada Artigo 9°.
Diretrizes para elaboração do Planejamento da Prestação de Serviços Públicos de 
Saneamento: Artigo 19.
Informações asseguradas aos usuários dos serviços públicos de saneamento: Artigo 27.
Aspectos Econômicos e Sociais – Tarifas e Subsídios: Artigos 29/30/31/35/37/38/39.
Condições para a interrupção dos serviços: Artigo 40. 
Aspectos técnicos – qualidade, regularidade, regulação: Artigos 43/45.
Participação de Órgãos Colegiados no Controle Social dos Serviços Públicos de 
Saneamento: Artigos 47/51.

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Metodologia

A metodologia para um trabalho de análise dos instrumentos regulatórios obedece, em 
linhas gerais, às mesmas fases da metodologia de análise da estrutura organizacional:

1. Levantamento prévio de informações.
2. Pré-work.
3. Visita aos prestadores de serviços.
4. Análise e elaboração das versões fi nais das revisões dos instrumentos regulatórios com 
a apresentação de considerações, sugestões e recomendações inerentes ao assunto.

Apesar da singularidade de cada prestador, no que se refere à análise e sugestões de 
adaptações em seus Instrumentos Regulatórios, devem-se destacar algumas recomen-
dações, de caráter geral, mais freqüentes em estudos desta natureza:

Os instrumentos legais dos prestadores de serviço, na sua maioria, foram elaborados 
antes da vigência da Lei n° 11.445, de 5 de janeiro/2007, que estabelece as diretrizes 
nacionais para o saneamento básico. Assim, recomenda-se que esta lei seja permanen-
temente consultada durante suas atualizações.

Adequação do Contrato de Concessão às novas realidades institucionais não contem-

•

•
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Para que o prestador de serviços consiga operar de forma efi caz e efi ciente os sistemas 
de água e esgoto existentes e ainda promover a ampliação da oferta dos serviços para 
atender a demandas atuais e futuras, é indispensável que as tarifas praticadas remune-
rem adequadamente todos os recursos alocados na prestação dos serviços. As tarifas 
cobradas pelos prestadores são resultado de todo um sistema de prestação desses ser-
viços, que mobiliza recursos, tecnologias e processos (produtivos, administrativos e de 
comercialização) para atender à demanda da sociedade. O nível de efi ciência na gestão, 
operacional e administrativa, desses sistemas determina o nível dos custos resultantes 
e, em conseqüência, o nível das tarifas a serem praticadas.

Gestão de tarifas

Conceituação

A defi nição e a implantação de uma Estrutura Tarifária adequada requerem do prestador 
de serviços preocupações permanentes visando:

Ao aperfeiçoamento contínuo dos seus sistemas coorporativos (operacional, comer-
cial e administrativo), de modo a garantir, de forma permanente, a prestação de ser-
viços com qualidade, efi ciência e custos mínimos, possibilitando a cobrança de tarifas 
mediante critérios de eqüidade e justiça social e que promovam, de forma sustentada, 
o equilíbrio fi nanceiro do prestador de serviços.

Ao desempenho operacional do prestador de serviço, expresso em seus níveis de 
perdas reais e aparentes de água, também tem relação direta com os níveis tarifários 
praticados. Na medida em que as ações de controle e redução de perdas requerem 
um determinado patamar de investimentos, que precisam ser cobertos pela tarifa, sua 
manutenção em valores baixos pode inviabilizar os investimentos necessários para a 
implementação de medidas de controle e redução de perdas.

À implantação e manutenção de um sistema de custo que permita o conhecimento, 
de forma permanente e atualizada, de todos os componentes do Custo dos Serviços 
de Água e Esgoto prestados. Esse sistema possibilitará a implantação de uma política 
tarifária baseada nos respectivos custos dos serviços, bem como a avaliação e o plane-
jamento dos subsídios cruzados pretendidos.

•

•

•

pladas na relação com o poder concedente. Sugere-se, ainda, quando da celebração 
de um novo contrato, o estabelecimento de um novo elenco de compromissos mútu-
os entre o prestador de serviços e o poder executivo do município.

Revisão dos Regulamentos de Prestação de Serviços, tendo em vista as alterações na 
legislação federal, estadual e municipal.

Compatibilização da documentação institucional em razão das alterações no modelo 
organizacional, ainda não revistas e desatualizadas.

•

•
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O conhecimento da demanda por meio de estudos do mercado, de forma a possibili-
tar a correta destinação dos subsídios cruzados, com base no perfi l socioeconômico e 
de consumo de cada tipo de usuário. Para isso, é particularmente importante o conhe-
cimento do comportamento do consumo dos usuários residenciais, de modo a permi-
tir o estabelecimento de critérios socialmente justos para a distribuição dos subsídios 
de forma compatível com a auto-sustentação econômico-fi nanceira do prestador de 
serviços e a capacidade de pagamento da população. 

Para praticar uma política tarifária efi ciente, justa e que gere os recursos necessários ao 
desejável equilíbrio econômico-fi nanceiro do prestador de serviços é necessário que 
ela seja capaz de sinalizar aos usuários o verdadeiro custo da prestação desses serviços, 
bem como os subsídios concedidos. Estes subsídios devem restringir-se a tornar esses 
serviços acessíveis às populações mais pobres em níveis compatíveis com as suas neces-
sidades sanitárias e sua renda.

A busca de solução permanente para os problemas de saneamento básico inclui indis-
pensavelmente o equacionamento adequado do problema tarifário, cuja solução deve 
contemplar três objetivos fundamentais:

Efi ciência Econômica 

A esse respeito deve-se atentar para os princípios econômicos que regem a alocação 
efi ciente dos recursos disponíveis em usos alternativos. Quando a sociedade decide por 
aplicar recursos limitados na execução de um projeto de água ou esgoto, deixa de realizar 
algum outro projeto alternativo, que certamente lhe traria outros benefícios. Desse modo, 
para que se tenha uma alocação efi ciente dos recursos utilizados é necessário que os 
benefícios gerados pelo projeto eleito sejam pelo menos iguais ao sacrifício social repre-
sentado pela renúncia aos benefícios do projeto alternativo (custo de oportunidade). 

Em outras palavras, os benefi ciários do projeto de água e esgoto devem estar dispostos 
a pagar pelos serviços recebidos um valor pelo menos igual àquele que estariam dispos-
tos a pagar os benefi ciários do projeto alternativo. Caso contrário, a sociedade estaria 

•

Promover a utilização efi ciente, do ponto de vista da sociedade, dos recursos 
alocados no setor de saneamento básico, estimulando o uso racional dos 
serviços colocados à disposição dos usuários. 

utilizando de forma inefi ciente os recursos disponíveis, pois, do ponto de vista social, 
seria melhor aplicá-los no projeto alternativo.

A disposição para pagar aponta, teoricamente, o limite máximo que seria factível cobrar 
dos benefi ciários e refl ete a prioridade que a sociedade atribui ao projeto. Por isso, se 
constitui em elemento extremamente importante na avaliação dos benefícios gerados 
pelo projeto, para a sociedade como um todo, no momento da decisão entre executá-lo 
ou não. Em tese, ela inclui até mesmo os benefícios subjetivos e não quantifi cáveis que 
os benefi ciários atribuem ao projeto, como melhorias nas condições de saúde.

Por outro lado, do ponto de vista da efi ciência econômica, os benefi ciários devem pagar 
pelos serviços gerados pelo projeto o verdadeiro custo que a sociedade incorre para pres-
tá-los. A prática tão comum de se cobrar dos usuários um valor abaixo do custo econômi-
co conduz normalmente a uma utilização dos serviços em níveis excessivos, provocando 
desperdícios e, conseqüentemente, o uso inefi ciente dos recursos alocados no projeto.

Justiça Distributiva

A preocupação com a eqüidade ou justiça distributiva na solução do problema tarifário 
emerge, principalmente, quando se trata de projetos destinados a satisfazer necessida-
des essenciais e os benefi ciários têm reduzida capacidade de pagamento. Nesse caso, o 
livre funcionamento das leis de mercado discrimina essa população de baixa renda, que 
não tem como manifestar a sua disposição para pagar pelos serviços, pois seu poder 
aquisitivo é insufi ciente em face do verdadeiro custo econômico dos mesmos.

No caso dos serviços de água e esgoto, a adoção de política tarifária baseada exclusi-
vamente em critérios de efi ciência econômica provocará, inevitavelmente, nas popula-
ções de baixa renda a utilização desses serviços em níveis insufi cientes às necessidades 
mínimas de saúde pública e higiene. Esse fato justifi ca a inserção de critérios sociais na 
solução do problema tarifário, como forma de promover a utilização dos serviços nos 
níveis mínimos necessários, sem que isso represente a renúncia a outras necessidades 
essenciais por essas populações.

Atender aos aspectos sociais de saúde pública, higiene, etc., relacionados 
com os serviços de água e esgoto, de forma compatível com a capacidade de 
pagamento dos usuários.



52 COM+ÁGUA

GESTÃO ORGANIZACIONAL

53COM+ÁGUA

É importante ressaltar que, do ponto de vista social, deve interessar a toda a sociedade 
o atendimento adequado dessa população, pois, caso contrário, ela pode se tornar vetor 
de propagação de doenças contraídas por más condições sanitárias e de higiene, com 
refl exos nos custos de saúde.

Equilíbrio Financeiro

Do ponto de vista prático, a construção, operação e manutenção dos sistemas de água 
e esgoto, capazes de atender à demanda de forma permanente, impõem a existência 
de uma organização institucional, quer sob a forma de administração direta (autarquia) 
quer sob a forma de administração indireta (empresa).

É fundamental, para a garantia de serviços permanentes e de qualidade, a auto-sus-
tentação fi nanceira da instituição, a fi m de preservá-la contra interferências políticas 
confl itantes com os seus reais objetivos sociais e, desse modo, tornar o atendimento às 
populações com serviços de água e esgoto em níveis adequados uma opção permanen-
te de governo. Por isso, é indispensável que o equacionamento do problema tarifário 
contemple esse objetivo de equilíbrio fi nanceiro do prestador de serviços.

Estruturação tarifária

A estrutura tarifária é o mecanismo que permite pôr em prática os princípios e critérios 
defi nidos para atingir os objetivos para a cobrança dos serviços de água e esgoto.

O prestador desses serviços deve conhecer o seu mercado, as características socioeco-
nômicas e as necessidades dos usuários, bem como os diversos tipos de uso que fazem, 
principalmente, da água, entre os quais cabe destacar:

a) Para satisfazer necessidades sanitárias, de higiene e saúde das famílias.
b) Para atividades de lazer, jardinagem e outros mais suntuários pelas famílias.
c) Em atividades econômicas.
d) Em atividades não lucrativas.

Proporcionar a auto-sustentação fi nanceira da entidade responsável pela 
prestação dos serviços de água e esgoto.

Na elaboração de sua estrutura tarifária o prestador de serviços deve distinguir cada um 
destes usos, procurando, pelas tarifas, privilegiar os mais nobres e essenciais e penalizar 
os supérfl uos e desperdícios.

Nesse sentido, a tarifa para o grupo “a” deverá ter um tratamento privilegiado, capaz de 
permitir a utilização dos serviços de água e esgoto em níveis adequados por todas as 
camadas da população, notadamente aquelas de poder aquisitivo mais baixo. Para isso, 
o estabelecimento de uma política tarifária com subsídios cruzados entre usuários é um 
mecanismo que tem se mostrado adequado e efi ciente.

O consumo de água do grupo “b” deve ser orientado no sentido de estimular o uso 
racional e coibir os desperdícios mediante valores crescentes, por meio da cobrança de 
tarifas progressivas que acompanhem o consumo. 

Para o grupo “c”, a natureza da atividade já pressupõe uma racionalidade econômica, já 
que o custo da água é um componente dos custos dos produtos ou serviços comercia-
lizados. Para este grupo o prestador de serviços deve explorar a disposição para pagar 
dos usuários e procurar extrair um excedente fi nanceiro, para utilizá-lo na concessão dos 
subsídios necessários para priorizar o consumo do grupo “a”.  Contudo deve ter o cuida-
do de manter a atratividade das tarifas em relação ao custo da fonte alternativa.

Para uma distribuição da carga tarifária entre os usuários é recomendável que os pres-
tadores de serviços agrupem os usuários do sistema em categorias defi nidas pelo tipo 

de uso. O estabelecimento de tarifas pro-
gressivas com base no consumo deve ser 
feito de modo a, de um lado, estimular o 
uso racional da água, coibindo usos pou-
co nobres e penalizando o desperdício, e, 
de outro, viabilizar a política de subsídios 
cruzados.

Como se vê, a determinação da estrutu-
ra tarifária pressupõe um conhecimento 
detalhado dos usuários a serem atendidos 
(mercado), a fi m de possibilitar o repasse 
do custo dos serviços para os usuários. O 

A determinação 
da estrutura 
tarifária pressupõe 
conhecimento 
detalhado do mercado, 
a fi m de possibilitar 
o repasse do custo 
dos serviços
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Categorias Tarifárias

Tradicionalmente, os prestadores de serviços de água e esgoto classifi cam os usuários 
considerando a natureza de suas atividades, associada ao tipo de uso que fazem da 
água, da seguinte forma:

Residencial: Utilização dos serviços pelas famílias que se destinam, primeiramente, 
ao atendimento das necessidades básicas de higiene, alimentação, limpeza, etc., e, 
em segundo lugar, a outras necessidades que, com o crescimento do consumo, vão se 
tornando cada vez menos essenciais e mais suntuárias.  Ou seja, o uso começa com os 
defi nidos no grupo “a” passando, com o aumento do consumo, para usos do grupo “b”.  
Dada essa diversidade, esta categoria é a que requer maior sofi sticação na metodologia 
tarifária, no sentido de fazer com que a estrutura tarifária sinalize ao usuário o valor 
social de cada m3 consumido.

Comercial e Industrial: Abrigam usuários que exercem atividades econômicas vol-
tadas para a produção e para a comercialização de bens e serviços. Utilizam os serviços 
de água e esgoto para fi ns sanitários de seus empregados e também no exercício de 
suas atividades econômicas. O que os distingue dos usuários residenciais é que agem 
segundo critérios de racionalidade econômica e, por atuarem em mercados competiti-
vos, tendem a reduzir custos relativos às contas de água e esgoto, que estão incluídos no 
custo do negócio e serão internalizados nos preços de venda dos produtos ou serviços 
comercializados, procurando fontes alternativas de abastecimento. 

Por isso, é conveniente que o prestador dos serviços de água e esgoto, ao defi nir a sua 
estrutura e valores tarifários, mantenha sua tarifa máxima abaixo do custo da fonte 
alternativa e em nível sufi ciente para evitar a fuga desses usuários do sistema. Na 
estruturação tarifária para esses usuários, em princípio, não deve haver preocupações 
com a concessão de subsídios e as tarifas devem ser estabelecidas considerando-se a 
disposição para pagar desses usuários e o custo da fonte alternativa, de modo a gerar 
excedentes para contribuir com a viabilização dos usos essenciais que, por razões 
sociais, devam ser subsidiados. 

número de categorias depende das características socioeconômicas e culturais da popu-
lação, e também da diversidade de atividades econômicas existentes no mercado.

As exceções referem-se aos pequenos negócios, muitas vezes destinados apenas à 
subsistência da família, para os quais podem se justifi car uma preocupação social e a 
concessão de algum subsídio tarifário, que deve ser limitado aos pequenos consumos 
para fi ns sanitários.

Nessas categorias também podem estar incluídos grandes consumidores, muitas 
vezes com condições especiais de fornecimento. Para estes casos é mais conveniente 
estabelecer contratos de prestação de serviços em condições especiais de quantidade, 
qualidade e preço.

Pública: Esta categoria normalmente é composta pelos usuários, governamentais 
e não-governamentais, que exercem atividades não lucrativas de natureza pública, 
assistencial, benefi cente ou religiosa. Para esses usuários não há razão para preocupa-
ções de natureza distributiva e o tratamento tarifário deve ser o mais neutro possível, 
procurando-se cobrar o custo dos serviços e, quando muito, introduzir alguma pro-
gressividade para estimular a racionalização do uso e o controle de desperdícios.

Subcategorias de Usuários

Em muitos casos a utilização dessa classifi cação tradicional para promover uma política 
de discriminação tarifária, compatível com os objetivos desejados, pode resultar em uma 
divisão muito abrangente e insufi ciente dos usuários, provocando injustiças localizadas. 
Nestes casos o ideal é criar subcategorias, representadas por subgrupos de usuários com 
características peculiares quanto ao uso da água.

Na categoria doméstica, por exemplo, é de fundamental importância para o prestador 
de serviços a identifi cação do nível de consumo considerado essencial e indispensável 
para atender às exigências mínimas da saúde pública, higiene, limpeza e alimentação 
dos vários grupos de consumidores. Essas necessidades podem divergir entre esses 
grupos, em razão das diferenças de hábitos, costumes e condições ambientais das zonas 
urbanas onde estão situados, bem como em razão do tamanho da família.

No caso da categoria comercial e industrial, também podem ocorrer distorções que 
recomendem a criação de subcategorias, principalmente em decorrência do porte das 
empresas. 
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Existe uma infi nidade de pequenos negócios, comerciais e industriais que, antes de serem 
atividades lucrativas, são muito mais formas de sobrevivência da população, que geram 
pequenos lucros, com valores iguais aos pequenos e médios salários. Ainda mais, em 
grande parte, esses negócios estão localizados na própria residência do proprietário. 

Nestes casos, para atender aos aspectos sociais envolvidos, ou o prestador de serviços os 
enquadra na categoria residencial ou cria uma subcategoria comercial ou industrial para 
evitar que incidam sobre eles as mesmas tarifas pagas pelas médias e grandes empresas 
comerciais ou industriais.

Também na categoria pública pode ser necessária a criação de subcategoria, para abri-
gar entidades de grande função social, não vinculadas diretamente ao poder público e 
que normalmente enfrentam difi culdades fi nanceiras para se manter. É o caso dos asilos, 
orfanatos, casas de defi cientes e outras entidades benefi centes.

Finalmente, é conveniente ressaltar que a criação de subcategorias deve ser restrita ao 
mínimo necessário, para corrigir distorções tarifárias em grupos signifi cativos de usuá-
rios que tenham características marcadamente distintas dentro da categoria e, portanto, 
merecem um tratamento diferenciado. É importante lembrar que cada nova subcate-
goria implica custos adicionais de cadastramento, que só se justifi cam se os benefícios 
decorrentes do aperfeiçoamento da estrutura tarifária forem compensatórios. Não é 
desejável para o prestador de serviços um cadastro de usuário complexo, oneroso e de 
difícil atualização.

A questão do consumo mínimo

É prática corrente entre a maioria dos prestadores de serviços de água e esgoto a 
cobrança compulsória de uma conta mínima associada a um consumo mínimo franque-
ado.  Este procedimento, apesar de tradicional, é muito discutível do ponto de vista dos 
objetivos sociais da tarifa, quando se quer praticar a justiça distributiva.

Os argumentos historicamente utilizados para isso são de duas naturezas:

Sanitária: Defende que a cobrança dessa conta básica, associada a um consumo 
mínimo livre, evita que o usuário, no desejo de reduzir o valor de sua conta por razões 
econômicas, seja levado a consumir abaixo do mínimo essencial, sacrifi cando, em con-

seqüência, suas necessidades básicas de higiene e saúde. Admite-se que esse procedi-
mento exerce uma função educativa, desestimulando qualquer redução de consumo 
nessa faixa tão essencial.

Financeira: Preconiza que a cobrança compulsória de um valor mínimo proporciona 
ao prestador de serviços a receita necessária para cobrir certos custos fi xos da empresa, 
como aqueles incorridos com a leitura, emissão e cobrança de contas, etc.

É necessária uma análise mais detalhada desses argumentos para extrair alguma conclu-
são a respeito do grau de veracidade dos mesmos.

Quanto ao primeiro, o mecanismo do consumo mínimo não tem se mostrado efi caz, 
em face da difi culdade de estabelecer um valor que atenda às necessidades de todas as 
famílias, em razão, principalmente, das variações nos hábitos de consumo e no tamanho 
da família. Sempre haverá um número signifi cativo de famílias para as quais o consumo 
mínimo estabelecido é excessivo e que, portanto, serão estimuladas a comportamentos 
indesejáveis, do ponto de vista do consumo, gerando desperdícios ou desvios de uso.

Além disso, esta prática implica grave comprometimento da política de subsídios tarifá-
rios – que se destina a viabilizar socialmente o atendimento às camadas mais humildes 
da população –, pois produz, nessa faixa de mínimo, um subsídio às avessas, por meio de 
uma tarifa injustamente regressiva e anti-social, onde quanto menor o consumo maior 
será a tarifa média cobrada. Resulta que, para uma parcela signifi cativa das famílias, a 
tarifa paga poderá ser superior ao custo, produzindo um subsídio às avessas por meio 
dos excedentes gerados pelos pequenos consumidores, o que contraria a política de 
subsídios pretendida.

É importante ressaltar que é possível promover a educação sanitária da população de 
forma efi ciente por meio de campanhas feitas pelas escolas e meios de comunicação 
disponíveis, que informem, orientem e alertem a população para os riscos à saúde que 
podem ser evitados com a utilização adequada dos serviços de água e esgoto.

Quanto ao segundo argumento, que defende a necessidade da empresa em obter 
uma receita mínima que cubra custos fi xos, cabe observar, em primeiro lugar, que as 
empresas de água e esgoto não enfrentam riscos de mercado decorrentes de compe-
tição ou de grandes fl utuações da demanda, pois, além de venderem serviços essen-
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ciais à população, os exploram de forma monopolista. Desse modo, não se justifi ca a 
preocupação da empresa com a obtenção de uma receita mínima, pois, tendo uma 
demanda certa, sua receita operacional estará sempre assegurada em níveis muito 
acima desse mínimo.

Em segundo lugar, a aceitação de uma política tarifária baseada em subsídios cruzados 
para atender às condições de viabilidade social dos serviços implica a prática de tarifas 
defi citárias (abaixo do custo) para os pequenos consumos, que serão compensadas por 
tarifas superavitárias para os consumos maiores. Desse modo, é contraditório penalizar 
injustamente os usuários de pequeno consumo com tarifas regressivas nessa faixa de 
consumo essencial.

Para resolver a questão dos custos fi xos, representados pelos investimentos necessários 
para colocar os serviços – dimensionados para atender aos picos de demanda – à dispo-
sição dos usuários, a solução tecnicamente mais adequada consiste no estabelecimento 
de um sistema de Tarifas Binárias. Este sistema é composto de uma componente fi xa, 
independente do consumo cobrado pelo serviço (tarifa de demanda), e uma componen-
te variável, aplicada em razão do consumo efetivo (tarifa de consumo).

Este critério, entretanto, quase não tem sido utilizado pelos prestadores de serviços de 
água e esgoto, em razão da difi culdade em se estabelecer uma base para a distribuição 
dos custos de demanda entre os usuários. Em princípio, a medida da demanda de cada 
usuário seria dada pela capacidade do hidrômetro ou pelo diâmetro da ligação, entre-
tanto, nenhum deles tem apresentado o grau de divisibilidade necessário para repre-
sentar uma medida adequada e confi ável de demanda para os usuários de diferentes 
níveis de consumo. A utilização desse modelo tarifário, porém, exige maior sofi sticação 
metodológica e estudos mais complexos, que envolvem estudos de mercados e ade-
quação dos cadastros.

Considerando essas difi culdades e a segurança do uso tradicional do consumo mínimo, 
a quase totalidade dos prestadores de serviços tem optado por este último, apesar das 
distorções provocadas na política de subsídios. Eles têm utilizado o mesmo valor para 
consumo mínimo e para a amplitude da primeira faixa tarifária (normalmente 10 m3 

mensais). 

Entretanto, esses valores podem ser diferentes e é desejável que esse consumo mínimo 

Metodologia a desenvolver

A primeira etapa para se elaborar um estudo de tarifas é a determinação do custo dos 
serviços prestados a ser repassado aos usuários pelas tarifas. Para isso é necessário 
defi nir a metodologia a ser adotada que, além dos aspectos conceituais envolvidos, 
deverá considerar o sistema de informações do prestador de serviços e a disponibilida-
de dos dados necessários. Do ponto de vista conceitual, o estabelecimento de tarifas 
para serviços de utilidade pública tem se baseado nos custos históricos ou nos custos 
marginais.

Custo Histórico: corresponde ao custo dos sistemas de água e esgoto que estão em 
operação. Para isso foram realizados investimentos no passado e, no presente, são utili-
zados recursos humanos, tecnológicos e materiais para operar os sistemas e prestar os 
serviços demandados pela população

Custo marginal: corresponde à cobrança dos serviços orientada pelos custos que 
ocorrem na margem de produção, ou seja, pelo custo do próximo m3 a ser produzido 
(curto prazo) ou do próximo sistema a ser construído (longo prazo), ambos para atender 
ao crescimento da demanda.

A premissa básica é que os custos históricos não se constituem em indicador adequado 
para informar aos usuários, por meio das tarifas, a respeito dos custos que serão incor-
ridos para atender as suas decisões de aumento da demanda pelos serviços de água e 
esgoto.

A aplicação da estruturação das tarifas de água e esgoto deve ser orientada pelos 
seguintes princípios:

Sinalizar aos usuários o verdadeiro custo econômico dos serviços de água e esgoto.

Tornar acessível às populações mais pobres a utilização dos serviços, pelo menos nas 

•

•

seja o menor possível, pois as distorções tarifárias se agravam na medida em que ele 
cresce. Por exemplo, com a tarifa inicial fi xada para o consumo de até 10 m3 mensais, o 
consumo mínimo cobrado compulsoriamente (conta mínima) pode ser equivalente ao 
consumo de 5 m3, ou outro qualquer. 
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quantidades mínimas essenciais, por meio da concessão de subsídios cruzados.

Promover o equilíbrio econômico-fi nanceiro do prestador de serviços.

A metodologia para desenvolver estudos tarifários envolve as seguintes etapas:

1. Pré-work: fase em que se levanta uma base de referência de informações, voltadas 
exclusivamente para os números envolvidos no processo.

2. Análise e processamento das informações de forma a gerar as alternativas de políti-
cas tarifarias viáveis e sua correspondente viabilização.

3. Apresentação dos aspectos de ordem conceitual e das alternativas geradas em 
forma de planilhas, desdobramentos correspondentes e suas implicações. Em decor-
rência dos debates a respeito do tema, o grupo envolvido na apresentação (formado, 
em geral, pelo corpo diretivo do prestador de serviços) estabelece a correspondente 
apreciação e aprovação do material apresentado.

4. Disposição dos dados em forma de relatório, estrutura tarifária proposta e compara-
ção com a antiga.

A seguir são apresentados alguns modelos de planilhas utilizados em estudos tarifários:

•
Prestador: (informar nome do prestador dos serviços de água e esgoto e da cidade)
Dados para estudo tarifário
Quadro D1: Dados físicos                                                                                                                                                   R$ 1,00

Discriminação unid. 2005 2006 jan/07 fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

I-Serviço de água unid.

   1-Ligações ativas unid.

   2-Ligações inativas unid.

   3-Ligações medidas unid.

   4-Economias ativas m3

   5-Consumo micromedido m3

   6-Consumo estimado m3

   7-Volume faturado m3

   8-Volume produzido m3

II-Serviço de esgoto unid.

   1-Ligações ativas unid.

   2-Ligações inativas unid.

   3-Ligações medidas unid.

   4-Economias ativas m3

   5-Volume coletado (lig água medida) m3

   6-Volume coletado (lig água não medida) m3

   7-Volume faturado m3

   8-Volume produzido m3

Notas explicativas: explicar critérios utilizados. Por exemplo para: consumo estimado para ligações não medidas, cálculo dos volumes coletados 
e faturados de esgoto, e outros.
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Prestador: (informar nome do prestador dos serviços de água e esgoto e da cidade)
Dados para estudo tarifário
Quadro D2: Receita e arrecadação                                                                                                                                 R$ 1,00

Discriminação 2005 2006 jan/07 fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

I-Faturamento

   1-Tarifas de água

   2-Tarifas de esgoto

   3-Serviços: ligações, etc.

II-Arrecadação

   1-Tarifas de água

   2-Tarifas de esgoto

   3-Serviços: ligações, etc.

Notas explicativas: incluir abaixo tantas notas explicativas quanto necessárias.
Nota1: Indicar se o imobilizado é bruto ou depreciado. Se está em valores históricos ou corrigidos
Nota2: Outros esclarecimentos sobre os dados informados

Planilha para informações de dados em regime de caixa.
ATENÇÃO: Se os dados de arrecadação foram informados no Quadro D1 não é necessário preencher este Quadro D2.

Prestador: (informar nome do prestador dos serviços de água e esgoto e da cidade)
Dados para estudo tarifário
Quadro D1: Dados Contábeis                                                                                                                                           R$ 1,00

Discriminação 2005 2006 jan/07 fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

I-Receita de tarifas (Faturamento)

   1-Serviço de água

   2-Serviço de esgoto

II-Receitas indiretas (Valor cobrado)

   1-Serviço de água

   2-Serviço de esgoto

III-Arrecadação total de água e esgoto

IV-Despesas de exploração

   1-Pessoal (sem Cofi ns/Pis-Pasep)

   2-Produtos Químicos

   3-Outros materiais

   4-Energia elétrica

   5-Outros serviços de terceiros

   6-Despesas gerais

   7-Despesas fi scais

   8-Cofi ns/Pis-Pasep

V-Depreciações e provisões

   1-Depreciação e amortização diferidas

   2-Perdas de créditos a receber de usuários

VI-Imobilizado em operação (Nota1)

   1-Serviço de água

   2-Serviço de esgoto

   3-Bens de uso geral

VII-Obras em andamento

   1-Serviço de água

   2-Serviço de esgoto Notas explicativas: incluir abaixo tantas notas explicativas quanto necessárias.
Nota1: Indicar se o imobilizado é bruto ou depreciado. Se está em valores históricos ou corrigidos

Planilha para informações de dados em regime de competência (mesmo que extracontábeis) 
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Prestador: (informar nome do prestador dos serviços de água e esgoto e da cidade)
Dados para estudo tarifário
Quadro D3: Despesas de exploração                                                                                                                              R$ 1,00

Discriminação 2005 2006 jan/07 fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

I-Despesas de exploração (Valores pagos)

   1-Pessoal (sem Cofi ns/Pis-Pasep)

   2-Produtos Químicos

   3-Outros materiais

   4-Energia elétrica

   5-Outros serviços de terceiros

   6-Despesas gerais

   7-Despesas fi scais

   8-Cofi ns/Pis-Pasep

II-Débitos em atraso (Vencidos e não pagos)

   1-Pessoal (sem Cofi ns/Pis-Pasep)

   2-Produtos Químicos

   3-Outros materiais

   4-Energia elétrica

   5-Outros serviços de terceiros

   6-Despesas gerais

   7-Despesas fi scais

   8-Cofi ns/Pis-Pasep

OBS: Para os valores de débitos em atraso devem ser informados o total de débitos vencidos e não pagos existentes no fi nal do 
período (ano ou mês)

Notas explicativas: incluir abaixo tantas notas explicativas quanto necessárias.
Nota1: Indicar se o imobilizado é bruto ou depreciado. Se está em valores históricos ou corrigidos
Nota2: Outros esclarecimentos sobre os dados informados

ATENÇÃO: Se houver dados em regime de competência deverão ser informados no Quadro D1. Não é necessário preencher este Quadro D3.

Prestador: (informar nome do prestador dos serviços de água e esgoto e da cidade)
Dados para estudo tarifário
Quadro D4: Investimentos em operação                                                                                                                     R$ 1,00

Discriminação 2005 2006 jan/07 fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

I-Depreciações e provisões

   1-Depreciação e amortização diferidas

   2-Perdas de créditos a receber de usuários

II-Saldo de depreciações acumuladas

VI-Imobilizado em operação (Nota1)

   1-Serviço de água

   2-Serviço de esgoto

   3-Bens de uso geral

VII-Obras em andamento

   1-Serviço de água

   2-Serviço de esgoto

Notas explicativas: incluir abaixo tantas notas explicativas quanto necessárias.
Nota1: Indicar se o imobilizado é bruto ou depreciado. Se está em valores históricos ou corrigidos
Nota2: Outros esclarecimentos sobre os dados informados

ATENÇÃO: Se os Dados foram informados no Quadro D1 não é necessário preencher este Quadro D4.
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A mobilização social no COM+ÁGUA
A concepção metodológica dos projetos demonstrativos COM+ÁGUA parte da premissa 
de que “os problemas das perdas nos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) são 
fundamentalmente problemas de gestão”, e que “para modifi car essa situação é preciso 
investir em duas frentes: estratégias de mobilização social e capacitação de pessoas com 
foco na gestão integrada e participativa” (TR da Chamada Pública MCidades/SNSA/PMSS 
n.º 004/2005).

Essas diretrizes de ação são proposições 
para a sustentabilidade do projeto de con-
trole e redução de perdas de água e do 
uso efi ciente de energia elétrica, tendo 
como parâmetro experiências anteriores 
que eram baseadas, historicamente, em 
ações unicamente técnico-operacionais e/
ou campanhas educativas de uso racional 
de água para os usuários, cujos resultados 
apresentaram efi cácia limitada. Para alterar 

os índices de perdas nacionais – em 2002 alcançavam a média de 40,5% e mantinham a 
máxima em 70% e a mínima em 20% –, especialistas apontaram para a necessidade de 
um processo de mudança cultural com conceitos que devem ser internalizados pelo pró-
prio pessoal que atua nas diversas áreas nos prestadores de serviço de abastecimento 
de água (técnico-operacional, comercial, administrativa, social e fi nanceira), assim como 
pela sociedade como um todo.

Nesse sentido, o componente mobilização social dos projetos demonstrativos é funda-
mental para criar condições favoráveis a essa mudança cultural, convocando vontades, 
construindo objetivos comuns, propiciando uma prática social integradora que seja ao 
mesmo tempo educativa e organizativa para controle e redução de perdas de água e o 
uso efi ciente da energia elétrica, transformando as pessoas em sujeitos do processo de 
mudança.

Nos dez prestadores de serviços parceiros do PMSS no COM+ÁGUA, o trabalho da 
mobilização social foi balizado por esses princípios e objetivos, promovendo e estru-

turando a participação e a integração dos seus profi ssionais das diversas áreas e níveis 
hierárquicos no processo de mudança na gestão das perdas de água e da efi ciência 
energética nos SAA. As ações propostas na metodologia do componente articularam 
técnicas, métodos e estratégias de organização, comunicação, educação e cultura. 
E foram realizadas com o permanente cuidado de adequar as ações propostas ao con-
texto particular de cada prestador, por meio do diálogo com os seus dirigentes e com 
os Comitês Gestores do projeto.

As ações são proposições 
para a sustentabilidade
do projeto de controle 
e redução de perdas de 
água e do uso efi ciente 
de energia elétrica

Além de prestar apoio técnico e metodológico ao desenvolvimento das ações e da rea-
lização das capacitações em processo nos dez prestadores, a equipe PMSS/Consórcio de 
mobilização social também atuou no âmbito geral do COM+ÁGUA, oferecendo módulos 
do componente nas capacitações nacionais para o conjunto dos prestadores e criando 
procedimentos e instrumentos para: a comunicação e a troca de experiências entre as 
instituições e os profi ssionais participantes dos projetos demonstrativos e com o público 
externo; o registro e a difusão das experiências e dos resultados alcançados pelos proje-
tos demonstrativos, oportunizando sua replicação e adequação por outros prestadores 
de serviços de abastecimento de água. Tanto o trabalho nos prestadores como no âmbi-
to geral do projeto foi desenvolvido em parceria com as equipes técnicas de Engenharia, 
Gestão Energética e Planejamento.

Material promocional da SAEG de Guataringuetá (SP)
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O que é mobilização social

Mobilização, portanto é o ato de movimentar! Etimologicamente, expressa a idéia de 
movimento: estabelece-se uma passagem de um estado de espírito para outro, de um 
nível de consciência para outro, de um tipo de comportamento para outro.

Mobilizar é mover: induzir ou persuadir a fazer algo. Movere em latim signifi ca emoção. 
Ou seja, a raiz do ato de mobilizar nos afi rma que só mexendo nos sentimentos é que 
eu consigo realmente envolver as pessoas. Para mover é preciso antes comover para, 
aí então, promover. A idéia de enlaçar corações e mentes. Primeiro impressionar, emo-
cionar, enternecer para, em seguida, colocar em prática, fazer avançar, promover.

Como a maioria dos conceitos políticos, a mobilização derivou da linguagem militar, 
e nela indica o estado de preparação para enfrentar uma guerra. Na acepção mais 
genérica, é a arregimentação de pessoas para uma ação comunitária, política ou rei-
vindicatória. Ghandi, Luther King e Mandela, cada um empunhando a bandeira de uma 
grande causa social e política, mobilizaram seus países.

Quando se fala de mobilização social não devemos entender o social apenas como 
a movimentação da sociedade, algo cinético, uma interpretação mecânica do social 
– expressão, portanto, de uma visão “mecanicista”. Mobilização social signifi ca uma 
mobilização que interessa à sociedade, que se propõe a promover a transformação 
social caracterizada pela consciência do destino comum e pela persuasão de uma 
comum esperança. 

A mobilização social se situa, portanto, no terreno das doutrinas libertárias e huma-
nistas. Do ponto de vista das idéias, valores e comportamentos, a mobilização social 
é um fenômeno que pode ser descrito em três estágios: ruptura dos velhos modelos; 
indução de novos padrões; e aceitação e interiorização. 

Do latim móbile, móbil é o que motiva alguém para uma ação. Por favor, mexa-se!

Construção da proposta 
metodológica da mobilização social

A metodologia PMSS de mobilização social para o Projeto COM+ÁGUA está funda-
mentada na Educação Popular e Ambiental, bem como em experiências de mobili-
zação na gestão de resíduos sólidos urbanos e na gestão participativa de recursos 
hídricos. Em sua concepção, a participação é entendida como princípio, meio e fi m do 
processo mobilizatório.

A construção da metodologia foi iniciada em outubro/2003 no Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE) Guarulhos/SP. Por meio de reuniões, seminários, ofi cinas com 
direção, chefi as e funcionários. A assistência técnica promoveu a mobilização e a arti-
culação gradativa de todos os níveis hierárquicos do SAAE na gestão compartilhada do 
Programa de Controle e Redução de Perdas, visando a construir a unidade de objetivos 
e a cooperação intersetorial indispensáveis ao êxito e à sustentabilidade do programa. 
As ofi cinas geraram propostas de ação para redução de perdas e a inserção voluntária 
no programa de 124 Agentes de Redução de Perdas, que atuaram em conjunto com o 
Comitê Gestor na implementação das propostas.

Em 2004, a equipe do PMSS foi ampliada para dar continuidade à assistência técnica 
ao SAAE Guarulhos/SP, implantar o componente mobilização social no âmbito do 
Programa de Controle e Perdas de Água do DMAE Porto Alegre/RS, sistematizar e 
consolidar em documentos técnicos e materiais de divulgação a metodologia PMSS de 
mobilização social, visando a sua futura replicação com outros prestadores públicos de 
serviços, respeitadas às especifi cidades locais.

As experiências acumuladas em Guarulhos e Porto Alegre constituíram a base para a 
elaboração da metodologia de mobilização social adotada e implementada nos proje-
tos demonstrativos COM+ÁGUA.
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Eixos estruturantes: 
organização, comunicação, 
educação e cultura 
A mobilização social no COM+ÁGUA está estruturada em quatro eixos ou dimensões, 
cujas ações são desenvolvidas de modo articulado entre si e com o contexto particular 
de cada prestador, potencializando os resultados:

CulturaEducação

Organização

Comunicação

Mobilização

 
A dimensão da organização, vital para que no processo se constituam instâncias orga-
nizadas para garantir a sustentabilidade do Projeto COM+ÁGUA.  Isso pressupõe uma 
prática de trabalho em rede, por meio de diálogos intersetoriais e de constituição de 
parcerias que possibilitem a constituição de sujeitos do processo que, numa dinâmica 
permanente de planejamento de ações e de controle social, se sintam co-responsáveis 
pelo projeto.

•

A dimensão da comunicação, que impli-
ca uma socialização de informações 
sobre os projetos demonstrativos por um 
conjunto de instrumentos como folhe-
terias, murais, boletins, jornais e peças 
audiovisuais que viabilizam o diálogo 
e o compartilhar, catalisando, assim, o 
processo.

A dimensão educativa, que é a mobiliza-
ção de vontades em torno de um objetivo 
comum, se constitui num processo de 
qualifi cação dos sujeitos envolvidos por 
meio de ofi cinas, capacitações nacionais 
e em processo em planejamento partici-
pativo e técnicas de mobilização.

A dimensão cultural, com o teatro, a músi-
ca, as intervenções lúdico-pedagógicas, é 
fundamental para que as pessoas sejam 
convidadas a mudar suas atitudes coti-
dianas. Aqui se conjuga o verbo seduzir 
como uma rota de aproximação das pes-
soas. Qualquer processo de sensibilização 
para ser efetivo deve ultrapassar o aspec-
to meramente formal de repasse de infor-
mações, ou seja, de aproximação a partir 
apenas do aspecto racional.

Desse modo, a mobilização social COM+ÁGUA aplica e articula técnicas, métodos e 
estratégias das quatro dimensões na sua implementação nos prestadores, para pro-
mover, qualifi car e realimentar a participação e a integração dos seus profi ssionais das 
diversas áreas e níveis hierárquicos no processo de mudança.

•

•

•

Material de comunicação do SAMAE
de São Bento do Sul (SC)

Reunião do Comitê Gestor da CORSAN
de Santa Maria (RS)

Apresentação de teatro de rua em Viçosa, 
promovido pelo SAAE (MG)



74 COM+ÁGUA

MOBILIZAÇÃO SOCIAL

75COM+ÁGUA

ACDs

Direção

Escolas

Funcionários
Associações

Comunitárias

Mídia

Comitê

Ondas da mobilização social
A dinâmica da mobilização social, por sua vez, é implementada em ondas que avan-
çam gradativamente a partir do nível central do prestador e vão envolvendo todos 
os seus níveis hierárquicos – mobilização interna, até se estenderem aos segmentos 
representativos e à população usuária dos serviços de abastecimento de água – 
mobilização externa:

Desenvolvimento 
da mobilização social COM+ÁGUA
nos prestadores de serviço
Metodologia de ações estruturantes de mobilização

A metodologia PMSS de mobilização social implementada no período de 2006 a 2008 nos 
dez prestadores de serviços selecionados na Chamada Pública MCidades/SNSA/PMSS 
n.º 004/2005 para Projetos Demonstrativos de Gestão Integrada e Participativa de Água 
e Energia - COM+ÁGUA propôs ações estruturantes de mobilização interna e externa a 
serem desenvolvidas em todos os parceiros, com a assistência técnica da equipe multi-
disciplinar de consultores PMSS e Consórcio ETEP/JHE/JNS/FIA em Mobilização Social e 
Comunicação Social. Cada ação proposta na metodologia demanda a realização de um 
conjunto de atividades, visando ao alcance de objetivos previamente estabelecidos.

Cada um dos dez prestadores possui estrutura e cultura organizacionais próprias, que 
demandaram da assistência técnica a constante adequação da proposta metodo-
lógica às suas respectivas especifi cidades, como estava previsto no TR da Chamada 
Pública. O desenvolvimento das ações de mobilização social propostas na metodologia 
COM+ÁGUA apresentou, portanto, características diferenciadas decorrentes das espe-
cifi cidades de cada prestador, que singularizaram a dinâmica de desenvolvimento das 
ações e impactaram em maior ou menor grau os seus resultados.

Podemos dizer, portanto, que a mobilização social trilhou nos dez prestadores o mes-
mo percurso, norteado pela metodologia e pelos objetivos gerais do COM+ÁGUA, mas 
cada prestador fez este percurso no seu ritmo e com o seu modo próprio de caminhar. 
O desenvolvimento das ações do componente mobilização social estrutura e dinamiza 
a internalização do modelo de gestão integrada e participativa do controle e redução 
de perdas de água e do uso efi ciente da energia elétrica proposto pelo COM+ÁGUA 
nos diversos níveis hierárquicos e setores do prestador. Deste modo, constitui a base 
para a mudança cultural que se consolida com a adoção gradativa pelo prestador de 
novos métodos e técnicas de gestão e operação do sistema de abastecimento de água 
apreendidos nas capacitações nacionais e em processo ministradas pelas equipes de 
consultores técnicos do projeto demonstrativo.
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Metodologia COM+ÁGUA

Objetivo: Estruturar e promover o gerenciamento integrado do controle e 

redução das perdas de água e do uso efi ciente de energia elétrica em sistemas 

de abastecimento de água

Pactuação com direção do prestador

Diagnósticos Técnico 
e Social do prestador

Seminário de Devolução 
dos Diagnósticos e de criação 
do Comitê Gestor intersetorial
do COM+ÁGUA

GTs Téc

GT MOB

PGI 2  - direção ajusta 
e valida o PGI 1

PGI 3  - propostas dos funcionários
incorporadas ao PGI 2

Ofi cina Direção e Chefi as
Ofi cinas Setoriais 
com funcionários

ACDs

COMITÊ GESTOR

Planos de Ação 1 a 6

Planos de Ação 7, 8 e 9

Plano MOB Interna e Externa

Plano de Gestão Integrada - PGI 1
comitê compatibiliza todos os 9 planos

Ações de mobilização interna
• Eventos para integração dos funcionários/setores e para sensibilização COM+ÁGUA 
(reuniões, confraternizações, gincanas, visitas entre setores, concursos para escolha 
de mascotes do projeto, etc.)
• Divulgação interna do projeto por murais, boletins, intranet, cartazes, folders
e afi ns.
• Projetos e/ou campanhas educativas com os funcionários sobre o desperdício de 
água, energia e materiais.
• Identifi cação de talentos, mostras de talentos, criação de grupos artísticos (teatro 
e/ou música) e de esquetes para as ofi cinas setoriais, eventos internos e externos.
• Organização dos Agentes de Combate ao Desperdício – ACDs, multiplicadores 
voluntários do projeto constituídos nas ofi cinas setoriais.

Ações de mobilização externa
• Participação em eventos municipais (feiras, mostras e afi ns) 
divulgando o COM+ÁGUA.
• Internalização do COM+ÁGUA nos projetos educativos do prestador 
com escolas e comunidades.
• Criação de projetos de educação ambiental, cartilhas, gibis, cartazes e 
folders sobre o uso racional da água e/ou energia.
• Apoio às ações técnico-operacionais e comerciais na célula (setor do 
SAA) selecionada pelo Comitê Gestor para implementação do projeto 
demonstrativo COM+ÁGUA.
• Reuniões comunitárias, eventos culturais, divulgação das ações na 
mídia e aos moradores, treinamento do setor de atendimento, criação e 
distribuição de folders informativos e materiais afi ns.
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Diagnósticos situacionais

Objetivos
Registrar e analisar as condições anteriores à implantação do projeto demonstrativo 
em cada prestador, nos quatro eixos da mobilização social (organização, educação, 
cultura e comunicação).

Subsidiar o planejamento das ações de mobilização social em cada prestador.

Criar o marco zero que possibilita monitorar o desenvolvimento e avaliar os resultados 
das ações de mobilização social realizadas em cada prestador.  

Descrição
Visitas técnicas de dois dias por duplas de consultores para realizar levantamento de 
dados, entrevistas qualitativas com dirigentes e funcionários (percepção sobre perdas e 
mobilização social) e coleta de amostras de materiais educativos e informativos.

Elaboração do documento técnico consolidando os dados e as análises sobre cada pres-
tador, de acordo com roteiro básico elaborado pela equipe PMSS de mobilização social. 

Processo 
Os Diagnósticos Situacionais do Sistema de Abastecimento de Água (técnico-opera-
cionais) e em mobilização social elaborados na fase preliminar do COM+ÁGUA (2005-
2006) constituem-se em documentos-chave para a avaliação do processo à medida que 
podem ser referenciados como o ponto de partida para as análises qualitativas após a 
implementação do apoio do PMSS.

Tendo esse objetivo como norte, um primeiro documento metodológico balizador da 
elaboração de diagnósticos situacionais em mobilização social foi redigido pela equipe 
de coordenação de mobilização social do PMSS e aplicado em alguns prestadores, a 
partir de novembro/2005. 

Posteriormente, o documento foi aprimorado desenvolvendo outras ferramentas de 
coleta de dados que, testadas em dois prestadores em maio/2006, foram consolidadas 
como a referência metodológica para elaboração de diagnósticos situacionais de mobi-
lização social.

•

•

•

Tendo o conceito de gestão integrada e participativa como balizador, o Diagnóstico 
Situacional da Mobilização Social foi estruturado de forma a coletar informações 
sobre os prestadores nos quatro eixos estruturantes da mobilização social: comuni-
cação, educação, cultura e organização, além de um campo adicional denominado 
avaliação.

Esses objetivos específi cos orientaram a elaboração de uma planilha de coleta de dados. 
Essa planilha foi preenchida a partir dos dados coletados com a direção dos prestadores 
de serviço e com os responsáveis pelos setores de educação ambiental/comunicação 
social/recursos humanos. Além dessa planilha, o processo de elaboração do diagnóstico 
agregou a realização de uma série de entrevistas semi-estruturadas que contribuíram 
para a avaliação da mobilização social no prestador.

Tomados isoladamente, nenhum desses métodos era sufi ciente para avaliação dos pres-
tadores. Conjuntamente, puderam oferecer uma radiografi a do estado da arte da mobi-
lização social e da existência e do espraiamento de uma cultura institucional quanto ao 
uso efi ciente de água e energia. 

O processo de coleta de dados para o diagnóstico situacional englobou, também, a ela-
boração de um “diário de campo” sobre as visitas técnicas registrando-se:

Impressões gerais.

Difi culdades ou facilidades encontradas em relação à cooperação dos prestadores 
quanto à disponibilidade de dados solicitados, ou qualquer questão considerada 
relevante.

As observações do “diário de campo” não foram incorporadas no documento do diag-
nóstico, mas fi caram registradas como material complementar de futuras avaliações.

Finalmente, como diagnósticos situacionais técnico-operacionais também foram elabo-
rados pela equipe de consultores de engenharia do PMSS, o diagnóstico da mobilização 
social foi desenhado numa perspectiva de complementaridade e interdependência. 
Como aspectos de caracterização do município já estavam extensivamente contempla-
dos na ferramenta metodológica da engenharia, dispensou-se sua inclusão no docu-
mento fi nal do Diagnóstico Situacional da Mobilização.

•

•
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O Diagnóstico Situacional de Mobilização Social compreendeu as seguintes ações:

Identifi cação dos projetos ou ações de mobilização social, educação ambiental e comuni-
cação social referentes à gestão de controle e redução de perdas de água e do uso efi cien-
te de energia, de forma específi ca (ligados à temática meio ambiente) e de forma geral, 
ou seja, já desenvolvidos ou em desenvolvimento com o público interno e externo.

Levantamento de materiais de divulgação (cartilhas, boletins, manuais, vídeos, peças 
teatrais, etc.) que são produzidos regularmente ou já foram produzidos anteriormente.

Levantamento das rotinas e dos recursos disponíveis no setor responsável pela comu-
nicação interna e institucional do serviço.

Mapeamento das instâncias participativas internas da instituição (fóruns, comitês, etc.).

Levantamento da composição e da rotina de trabalho do Comitê de Redução de 
Perdas, quando este existir.

Mapeamento dos recursos disponíveis para treinamento de funcionários (infra-estru-
tura, equipamentos, etc.), setor responsável e rotinas utilizadas.

Levantamento da cobertura na mídia que a instituição recebe (número de inserções 
positivas x negativas).

Levantamento da percepção (por meio de entrevistas semi-estruturadas) que a dire-
ção geral e funcionários inseridos em diferentes níveis hierárquicos e setores têm 
sobre perdas, mobilização social, ações institucionais para a gestão de controle e 
redução de perdas de água e do uso efi ciente de energia, etc.

Por fi m, ressalta-se que, tendo em vista que a gestão integrada e participativa de controle 
e redução de perdas de água e do uso efi ciente de energia deve ser implementada como 
um processo permanente do prestador de serviços, buscou-se analisar no diagnóstico 
situacional a situação do prestador quanto à existência de algumas condições necessárias 
para a elaboração e implementação de um plano de mobilização social, tais como:

Se a estrutura organizacional da empresa possuía ou admitia uma unidade no nível 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

gerencial ou de comitê responsável para esta questão (nos casos onde ela não existia).

Quais eram as estruturas disponíveis para processos de mobilização social e quais 
eram os processos educativos já em curso.

Qual o grau de envolvimento dos funcionários em ações já existentes e/ou a receptivi-
dade entre estes para se engajarem nas ações para a gestão integrada e participativa 
de controle e redução de perdas de água e do uso efi ciente de energia.

Avaliação sobre a política de recursos humanos no que tange às possibilidades de 
desenvolvimento e de capacitação de seus profi ssionais.

Se havia disponibilidade de equipes para o envolvimento nas atividades previstas pelo 
COM+ÁGUA. 

Produção e distribuição de mídias como vídeo, folder, cartilhas, cartazes, jornal, spot 
de rádio, jogos educativos como processos de comunicação interna e externa; uso de 
linguagem artística e espaço para expressão de talentos internos.

•

•

•

•

•

Cartaz de divulgação das atividades do COM+ÁGUA feito pelo SAE de Ituiutaba (MG)
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Chamada Pública MCidades/SNSA/PMSS n.º 004/2005
Projetos Demonstrativos Técnicos e Institucionais
Visando ao Gerenciamento Integrado das Perdas de Água e do
Uso de Energia Elétrica em Sistemas de Abastecimento

Diagnóstico Situacional I - Mobilização e Comunicação Social

Planilha de Coleta de Dados

Equipe de consultor(es) do PMSS:

Data: 

1. Dados de Identifi cação

Nome do prestador:

Endereço:

Nome do informante (1):

Cargo/Setor:

Tempo de casa:

Contato (fone/e-mail):

Nome do informante (2):

Cargo/Setor:

Tempo de casa:

Contato (fone/e-mail):

Nome do informante (3):

Cargo/Setor:

Tempo de casa:

Contato (fone/e-mail):

Nome do informante (4):

Cargo/Setor:

Tempo de casa:

Contato (fone/e-mail):

Planilha de coleta de dados
2. Organização
Refere-se à estrutura organizacional no sentido de se aferir a existência e o grau de institucionalização de setores-chave para a participação social, tais como equipes de 
relação comunitária e atendimento ao usuário. Refere-se, também, à existência de estruturas de fóruns setoriais e intersetoriais como um setor instituído de combate a 
perdas, ou um comitê de combate ao desperdício composto por gestores ou Agentes de Combate ao Desperdício, representando a participação dos funcionários.

Informante(s):

2.1. Existe no prestador uma equipe de relações comunitárias?
Sim  (  ). Se positivo, ir para item 2.1.1. a 2.1.3
Não  (  ). Se negativo, ir para item 2.1.5

2.1.1. Qual é o nome dessa equipe?

2.1.2. Qual é a inserção da equipe no organograma do prestador?

2.1.3. Qual é o número de integrantes (fornecendo natureza da inserção funcional: estagiários/servidores)?

Obs.

2.1.4. Há um plano de ação elaborado para o setor?
Sim (  )      Não  (  )

2.1.5. Que setor dialoga com a comunidade? Este setor possui algum plano de ação que embase o diálogo comunitário?

2.2. Quanto ao desenvolvimento de ações voltadas para o uso efi ciente de água...
(  ) existe um comitê (equipe) de redução e controle de perdas
(  ) existe uma pessoa responsável
(  ) não existe nem um comitê nem uma pessoa responsável
Se positivo quanto à existência de um comitê, ir para 2.2.1 a 2.2.5

Observação(ões):

2.2.1. Que setores estão representados nesse comitê (equipe)?

2.2.5. Qual a regularidade de encontros do comitê com a diretoria?
(  ) semanal      (  ) quinzenal      (  ) mensal      (  ) de vez em quando      (  ) outra

2.2.6. Mencione outras instâncias organizativas.
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3.4. Público externo: liste outras atividades educativas desenvolvidas (campanhas de sensibilização; seminários formativos; 
visitas domiciliares; audiências públicas, etc).

Nome da atividade:

Parceiros*:

Perfi l** e n.° médio de participantes:

Carga horária:

Material pedagógico (cartilhas, manuais, folders, etc.)

Custo:

Resumos:

Observação(ões):

3.5. Público interno: liste as atividades de capacitação dos funcionários desenvolvidas pelo prestador; vivências e outras atividades de EA.

Nome da atividade:

Perfi l do público alvo e n.º médio participantes:

Regularidade da oferta:

Resumo:

Nome da atividade:

Perfi l do público alvo e nº médio participantes:

Regularidade da oferta:

Resumo:

3.6. Existe no prestador uma equipe de recursos humanos?
(  ) Sim. Se positivo...
(  ) Não

3.6.1. Qual é o nome dessa equipe?

3.6.2. Qual é a inserção do setor no organograma do prestador?

3.6.3. Qual é o número de integrantes (fornecendo natureza da inserção funcional: estagiários/servidores).

3.6.4. Há um plano de ação elaborado para o setor?
(  ) Sim. Solicite uma cópia 
(  ) Não

Observação(ões):

3.7. O prestador conta com alguma infra-estrutura para capacitação? 
(  ) Espaço físico (especifi car se sala, auditório, localização,etc) 
(  ) Equipamentos (tv, vídeo, som, telão, quadros e outros) 
(  ) Material específi co
(  ) Outros

3.Educação
Ações educativas voltadas para o desenvolvimento de conteúdos tais como:  gestão das águas;  educação para o consumo e uso efi ciente de água; preservação / proteção e 
conservação de mananciais; Agenda 21; ações que integrem conhecimentos com vivências etc., atividades de capacitação com os funcionários e público externo.

Informante(s):

3.1. Existe no prestador uma equipe de educação ambiental?
(  ) Sim. Se positivo, responder 3.1.1 a 3.1.3
(  ) Não. Se negativo, responder 3.1.5

3.1.1. Qual é o nome dessa equipe?

3.1.2. Qual é a inserção do setor no organograma do prestador?

3.1.3. Qual é o número de integrantes (fornecendo natureza da inserção funcional: estagiários/servidores)?

Obs.

3.1.4. Há um plano de ação elaborado para o setor?
(  ) Sim. Solicite uma cópia
(  ) Não 

3.1.5. Que setor desenvolve ações de sensibilização ambiental? Há um plano de ação que embase essas ações?

3.2. Marque quais são as estruturas ambientais disponíveis de suporte às ações de sensibilização ambiental:
(  ) Centro de Educação Ambiental      (  ) Laboratório de EA      (  ) Trilha de EA 
(  ) Museu da Água e/ou Museu do Lixo      (  ) ETA      (  ) ETE
(  ) Biblioteca de EA
(  ) Unidade de Conservação 
(  ) Outros

Observação(ões):

3.3. Público externo: liste abaixo os títulos de palestras, cursos, minicursos, treinamentos oferecidos...

Título:

Modalidade (capacitação, curso, minicurso, treinamento):

Parceiros*:

Carga horária:

Perfi l ** e n.° médio de participantes:

Material pedagógico usado (cartilhas, manuais, etc.):

Regularidade da oferta:

Resumo:

Observação(ões):
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4.Comunicação
Estratégias de comunicação utilizadas para veiculação, circulação de informações e mensagens; penetração na mídia.

Informante(s):

4.1.Existe no prestador uma equipe de comunicação social?
(  ) Sim. Se positivo, responder 4.1.2. a 4.1.5
(  ) Não. Se negativo, responder 4.1.6

4.1.2. Qual é o nome dessa equipe?

4.1.3. Qual é a inserção do setor no organograma do prestador?

4.1.4. Qual o perfi l e a quantidade dos servidores dessa equipe?
(  ) RP      (  ) Assessor de Imprensa      (  ) Jornalista      (  ) outros

4.1.5. Há um plano de ação elaborado para o setor?
(  ) Sim. Solicite uma cópia
(  ) Não

4.1.6. Que setor desenvolve ações de comunicação social? Há um plano de ação que embase as atividades?

4.2. Cite os eventos nos quais o prestador participa, especifi cando: (a) natureza da participação: organizado pela próprio prestador 
ou apoio à outra entidade; (b) qual o tipo de atividade desenvolvida; (c) a regularidade de participação.

Evento:

Local:

Participação:

Atividade:

Regularidade:

4.3. Marque os instrumentos de comunicação utilizados, com regularidade, pela entidade (marque quantos forem pertinentes) com o 
público externo. 
Obs: solicite folder’s, cartazes, cartilhas, cópias de página na internet/intranet; fotos dos instrumentos de comunicação utilizados, etc.

Mídia de massa: 
(  ) rádio
(  ) jornal impresso
(  ) revista
(  ) TV
(  ) página na internet e intranet

Obs: 

Comunicação alternativa:
(  ) rádios comunitárias
(  ) jornais de bairro/setorizados

Publicidade: 
(  ) outdoor      (  ) placas de trânsito      (  ) faixas      (  ) jornal

Obs: 

Folheteria/peças promocionais: 
(  ) impressos      (  ) boletins      (  ) fl yers      (  ) manuais/cartilhas      (  ) jornal interno
(  ) livros               (  ) embalagens com mensagens educativas            (  ) conta de água;
(  ) outros

4.4. O prestador tem uma assessoria de imprensa?

4.4.1. O prestador possui um controle do número de inserções positivas X inserções negativas na mídia impressa/televisão e rádio? 
Se positivo, apresentar os resultados.



88 COM+ÁGUA

MOBILIZAÇÃO SOCIAL

89COM+ÁGUA

5.Cultura
Refere-se ao uso de uma abordagem lúdico-pedagógica, interativa; valorização da cultura popular; arte-mobilização.

Informante(s):

5.1. Em relação às ações discriminadas nos item anteriores, educação ambiental, marque quais atividades culturais são realizadas nos 
eventos, cursos/palestras, vivências, etc:
(  ) apresentações de teatro      (  ) apresentações de música      (  ) desfi les  
(  ) apresentações de dança      (  ) folguedos      (  ) caminhadas ecológicas
(  ) exposições     (  )gincanas       (  ) concursos      (  ) torneios      (  ) poesia/prosa      (  ) outros

5.2. Em relação ao caráter de institucionalidade da abordagem lúdico-pedagógica, marque as opções pertinentes. Existe um núcleo artís-
tico (diretores artísticos e atores estagiários) permanente na entidade:
(  ) Sim      (  ) Não      (  ) Está em formação   

5.2.1. Se positivo, esse núcleo incorpora talentos da entidade (funcionários técnicos/operacionais ou outros)?
(  ) Sim      (  ) Não 

5.2.2. Se não há um núcleo permanente, como o prestador incorpora uma abordagem lúdico-pedagógica? 
(  ) utiliza grupo de outra entidade. Qual?    
(  ) contrata um grupo quando necessário
(  ) não se utiliza uma abordagem lúdico-pedagógica

Obs: 

5.2.3.Que aspectos da cultura local são incorporados nas atividades desenvolvidas por esse núcleo na abordagem ao saneamento? 
Citá-los.

6.Avaliação Auto-referida
Refere-se à avaliação dos limites, avanços e desafi os do prestador.

Informante(s):

6.1. Liste os principais avanços alcançados com a sensibilização ambiental (5 linhas)

6.2. Liste os principais limites encontrados  (5 linhas)

6.3. Liste as principais ações/projetos delineados para o futuro (5 linhas)

6.4. Qual é a sua percepção do potencial de mobilização (nos seus aspectos político, entusiasmo, conhecimento, multiplicadores 
potenciais) nas ações/projetos nesse tema?

6.4.1. ...com o funcionário do prestador?

6.4.2. E o público externo?
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Reuniões com a direção

Objetivos
Adequação da proposta metodológica ao contexto do prestador.
Pactuação do apoio da direção à implantação e implementação do projeto demons-
trativo.
Avaliação periódica e tomada de decisões necessárias ao desenvolvimento do projeto.

Descrição
Na primeira reunião, são apresentadas a metodologia e as atividades do projeto de mobi-
lização social à direção da empresa ou autarquia, acordando a dinâmica de trabalho, o 
cronograma de implantação e demais adequações da metodologia PMSS ao contexto 
do prestador. Outras reuniões são realizadas regularmente, para avaliação conjunta do 
projeto demonstrativo e deliberações necessárias ao seu desenvolvimento.

•
•

•

Constituição e capacitação dos Comitês Gestores

Objetivos 
Criação e capacitação de instância participativa intersetorial responsável pelo planeja-
mento e coordenação da execução integrada dos nove subprojetos COM+ÁGUA em 
cada um dos 10 prestadores.

•

Seminário de devolução dos Diagnósticos Situacionais

Objetivos
Entrega ofi cial pelo PMSS dos Diagnósticos Situacionais do SAA e de MOB a cada pres-
tador (versão impressa e CD ROM).
Apresentação do COM+ÁGUA (conceitos básicos, metodologia, cronograma e papéis 
dos atores envolvidos – prestador, PMSS e consórcio).
Apresentação e discussão dos principais pontos dos diagnósticos e dos escopos dos 
planos de ação dos nove subprojetos do COM+ÁGUA, previamente elaborados pelos 
consultores a partir dos diagnósticos.

Descrição
Seminário de dois dias realizado por duplas de consultores (um de engenharia e outro 
de mobilização) com dirigentes e funcionários dos setores-chave de cada prestador.

•

•

•

Assegurar a continuidade das ações de gestão integrada e participativa de controle 
e redução de perdas de água e do uso efi ciente de energia após a conclusão do 
convênio entre o PMSS e o prestador.

Descrição
No seminário de devolução dos diagnósticos e/ou missão subseqüente é orienta-
da a constituição do Comitê Gestor, formado por representantes de todas as áreas 
do prestador, preferencialmente gerentes de área. No caso de prestadores sob 
administração estadual, é recomendado que também participem do comitê um 
ou mais representantes dos níveis regional e/ou central, para facilitar a articulação 
de processos decisórios e trâmites administrativos necessários ao desenvolvimento 
do projeto.

A organização interna do comitê é composta basicamente por um coordenador-geral, 
um secretário, coordenadores e membros dos Grupos de Trabalho (GTs) responsáveis 
pelos nove subprojetos COM+ÁGUA. O próprio comitê delibera o número de Grupos 
de Trabalho, podendo reunir em um único grupo a responsabilidade sobre dois ou 
mais subprojetos afi ns. Por exemplo: um GT de Mobilização Social (MOB) pode fi car 
responsável pelos subprojetos 7, 8 e 9 da área social do COM+ÁGUA ou pode haver 
três GTs, cada um responsável por um destes subprojetos.

A composição, as atribuições dos membros e a periodicidade das reuniões de traba-
lho do CG e dos GTs são estabelecidas no regimento interno do comitê. A assistência 
técnica em mobilização social acompanha e apóia o Comitê Gestor e especifi camente 
o GT MOB no planejamento, desenvolvimento, monitoramento e avaliação das ações.

A capacitação do Comitê Gestor de cada prestador, realizada em missão específi ca de 
dois dias da assistência técnica, abrange conteúdos de engenharia e de mobilização 
social, planejamento e gerenciamento de projetos. Os Comitês Gestores do projeto 
demonstrativo COM+ÁGUA desempenham as seguintes atribuições:

Elaborar os planos de ação dos nove subprojetos.
Promover a articulação intersetorial dos subprojetos, constituindo o Plano de 
Gestão Integrada 1.
Adequar possíveis ajustes da direção e chefi a feitos ao PGI 1, constituindo a versão 
2 do Plano de Gestão Integrada.

•

•
•

•
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Na concepção metodológica do COM+ÁGUA, o Comitê Gestor tem uma importância estratégica 

fundamental. O comitê é o núcleo do projeto demonstrativo onde são exercitadas as práticas da 

intersetorialidade e do planejamento participativo, apreendidos e adequados à realidade do pres-

tador os novos métodos e técnicas de controle e redução de perdas de água e do uso efi ciente de 

energia elétrica. É também o núcleo a partir do qual essas aprendizagens são disseminadas para os 

níveis hierárquicos, setores e funcionários do prestador, promovendo a construção do seu próprio 

modelo de gestão integrada e participativa de água e energia.

Institucionalização dos Comitês Gestores

Objetivos
Fortalecer e referendar a legitimidade aos Comitês Gestores, facilitando o exercício das 
suas atribuições durante e após a conclusão do apoio PMSS aos projetos demonstrativos.

Descrição
Na fase inicial de implantação do COM+ÁGUA (2006/2007), todos os prestadores cons-
tituíram Comitês Gestores e receberam capacitação. Foram institucionalizados pelos 
prestadores, no decorrer do desenvolvimento dos projetos, por portarias, comunica-
ção interna e ato de designação.

Elaboração dos planos de ação

Objetivos
Planejar as ações internas (prestador) e externas (município) dos subprojetos, defi nin-
do o que e como fazer, responsáveis, prazos, recursos necessários e custo fi nanceiro 
de cada ação.

Descrição
Os planos de ação foram elaborados em formulário-padrão do COM+ÁGUA – 5w2h / 
planilha Excel – com base no diagnóstico situacional de cada prestador de serviço e 
nos escopos dos subprojetos 7 – Instâncias Participativas, 8 – Comunicação Social e 9 
– Educação e Cultura do componente mobilização social do COM+ÁGUA, com a refe-
rência de execução em curto prazo – ações imediatas e médio prazo –, horizonte fi nal 
do projeto.

Ao mesmo tempo, utilizando a mesma metodologia, foram elaborados os planos de 
ação referentes às demais áreas técnico-operacionais, 1 – Macromedição e Automação, 
2 – Sistema Cadastral e Modelagem Hidráulica, 3 – Controle e Redução de Perdas 
Reais, 4 – Gestão e Uso de Energia, 5 – Controle e Redução de Perdas Aparentes e 6 
– Planejamento.

Elaboração do plano de mobilização social 
interna e externa

Objetivos
Articular e integrar os planos de ação dos subprojetos 7, 8 e 9 no plano de mobilização 
social interna e externa.
 
Descrição
Os consultores orientam o(s) GT(s) dos subprojetos 7 a 9 na elaboração descritiva do 
Plano de Mobilização Interna e Externa específi co de cada prestador. O documento 
contém:

Apresentação: descrição detalhada do conteúdo do documento apresentado.
Introdução: apresentação do prestador: um resumo simples de localização, funda-
ção, como é formado, como trabalha, quantas ligações, etc., informações baseadas 

•
•

Promover a participação dos funcionários no COM+ÁGUA, por meio de ofi cinas seto-
riais, eventos de mobilização interna e divulgação permanente das ações.
Adequar ao PGI 2 as propostas dos funcionários apresentadas nas ofi cinas setoriais, 
constituindo a versão 3 do Plano de Gestão Integrada.
Orientar o grupo de ACDs quanto ao planejamento de suas ações.
Coordenar a implementação das ações do COM+ÁGUA no prestador e no município.
Monitorar o desenvolvimento do projeto e ajustar sempre que necessário o planeja-
mento das ações.
Realizar o registro sistemático das ações desenvolvidas e seus resultados.
Avaliar periodicamente o desenvolvimento do projeto demonstrativo com a direção 
do prestador e a assistência técnica.

•

•

•
•
•

•
•
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no diagnóstico; contextualização do Plano de Mobilização Social Interna e Externa 
(subprojeto 7, 8 e 9) no prestador; histórico e conceitual da mobilização, explicando 
como a metodologia está sendo absorvida, aplicada e quais os resultados esperados 
no contexto local.
Objetivos do plano: gerais e específi cos, e procedimentos metodológicos.
Diagnostico Situacional: subprojetos 7, 8 e 9 – Com base no Diagnóstico Situacional 
de Mobilização Social, relato das ações desenvolvidas desde então, atualizando as 
informações sobre o prestador.
Proposições: registrar as ações de mobilização social, divididas entre públicos interno 
e externo, referentes às planilhas dos planos de ação dos subprojetos 7, 8 e 9.
Cronograma Físico-Financeiro: o plano, obrigatoriamente, deve contemplar tempo de 
execução das ações e custo.
Conclusão e/ou Considerações Finais: descrição das expectativas, difi culdades e facili-
dades para o desenvolvimento das ações propostas nos planos dos subprojetos 7 a 9.

•
•

•

•

•

Elaboração do Plano de Gestão Integrada 1 (PGI 1)

Objetivos
Integrar os planos de ação dos nove subprojetos COM+ÁGUA, destacando interfaces.

Descrição
Os consultores de mobilização social orientam o Comitê Gestor de cada prestador 
na elaboração do PGI 1 – planilhas Excel 5w2h e documento descritivo, constando a 
integração dos nove subprojetos, incluindo as informações e defi nições de critérios 
para formação e atuação do grupo de ACDs, além de cronograma geral de atividades 
e previsão orçamentária.

Ofi cina de direção e chefi as / PGI 2

Objetivos
Apresentar o PGI 1 à direção e às chefi as do prestador para discussão, ajustes e apro-
vação do plano e respectivo orçamento, gerando o PGI 2.
Ampliar o nível de conhecimento e sensibilização para o projeto.

Descrição
Ofi cinas de 8 horas com a alta direção e as chefi as de todos os setores do prestador de 

•

•

Ofi cinas setoriais com os funcionários/constituição dos 
Agentes de Combate ao Desperdício / PGI 3

Objetivos
Apresentar o COM+ÁGUA e o PGI 2 a todos os funcionários.
Promover a participação dos funcionários no projeto demonstrativo, com a elabora-
ção de propostas e constituição de Agentes de Combate ao Desperdício.

Descrição
Ofi cinas de 4 horas para todos os funcionários (efetivos e terceirizados) de cada pres-
tador divididos por setores e em grupos de até 30 pessoas. Nos prestadores de grande 
porte foi necessário planejar um cronograma específi co de ofi cinas simultâneas. Os 
conteúdos básicos foram: perdas de água e desperdício de energia elétrica (compre-
ensão do problema, situação no SAA e alternativas), projeto demonstrativo – conceitos 
básicos, metodologia, desenvolvimento no prestador e PGI 2; construção coletiva de 
propostas de ação para implementação do projeto no prestador e no município; soli-
citação de voluntários para atuarem como Agente de Combate ao Desperdício, como 
multiplicadores do COM+ÁGUA.

As propostas elaboradas pelos funcionários nas ofi cinas setoriais são analisadas e 
sistematizadas pelo Comitê Gestor, que incorpora aquelas que ainda não haviam sido 
previstas no PGI 2, gerando o Plano de Gestão Integrada 3 – PGI 3. Deste modo, o 
plano de trabalho do projeto demonstrativo COM+ÁGUA é construído com a partici-

•
•

serviços, abrangendo os seguintes conteúdos básicos: desperdício de água e energia 
(dimensões do problema e alternativas de solução); gerenciamento integrado e par-
ticipativo para o controle e redução de perda de água e do uso efi ciente de energia; 
mobilização social (fundamentos e instrumentos); apresentação, discussão, ajustes e 
validação do Plano de Gestão Integrada 1. A validação do PGI 1 pela direção do pres-
tador gera o PGI 2.

A preparação da ofi cina de direção e chefi as é realizada pelo Comitê Gestor do presta-
dor, com assistência técnica dos consultores em mobilização para elaboração da pro-
gramação, cronograma e recursos pedagógicos. Nos prestadores estaduais é realizada 
reunião com a direção da empresa, na capital do respectivo Estado onde se localiza a 
sede, para alcance dos objetivos da ação.
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pação de todos os níveis hierárquicos de cada prestador: Comitê Gestor + direção + 
funcionários.

O planejamento, preparação e realização das ofi cinas setoriais são realizados pelo 
Comitê Gestor, com apoio da assistência técnica em mobilização, abrangendo um amplo 
conjunto de atividades:

Elaboração da programação e do cronograma.
Montagem das turmas e articulação da liberação dos funcionários com as chefi as dos 
setores e empresas terceirizadas nos dias e horários previstos no cronograma.
Preparação dos recursos pedagógicos – vídeos, apresentações utilizando power point, 
dinâmicas, esquete teatral, etc.
Preparação dos materiais de apoio – listas de presença, convites, certifi cados, pastas, 
folders, brindes, papel kraft, pincel atômico, tesouras, fi tas crepe, folhas A4 ou blocos, 
canetas e afi ns.
Escolha e capacitação dos monitores (membros do CG ou colaboradores);
Organização da equipe de apoio.
Preparação logística – defi nição de auditório ou centro de treinamento próprios, espa-
ço similar alugado ou obtido por cessão para realização das ofi cinas, deslocamento 
dos participantes, equipamentos, apresentações artísticas, café, etc.
Agendamento do registro fotográfi co (prestador e/ou consultores) e fi lmagem (con-
sultores, segundo procedimentos previamente estabelecidos e divulgados a todos os 
prestadores). 

•
•

•

•

•
•
•

•

Organização e atuação dos Agentes de Combate 
ao Desperdício (ACDs) 

Objetivos
Organizar e qualifi car a atuação dos ACDs no projeto demonstrativo.
Articular a atuação dos ACDs com o Comitê Gestor.

Descrição
A organização e a dinâmica de atuação dos ACDs, multiplicadores voluntários 
do COM+ÁGUA constituídos nas ofi cinas setoriais, são construídas pelo Comitê 
Gestor e GT MOB, com apoio da assistência técnica. As estratégias de organização que 
podem ser adotadas nesse processo são diversifi cadas, de acordo com o quantitativo 

•
•

de agentes e o contexto de cada prestador:

Um grupo único e misto, com os agentes dos diversos setores.
Grupos por unidade ou setor de trabalho – opção preferencial quando o prestador 
dispõe de várias unidades localizadas em bairros distintos.
Grupos por subprojeto – distribuição dos agentes por subprojeto, a partir da sua 
área de trabalho, qualifi cação ou interesse. 

Defi nida a forma de organi-
zação, o GT MOB realiza a pri-
meira reunião do(s) grupo(s), 
orientando a eleição dos repre-
sentantes (líder, vice-líder e 
secretário). Nesta reunião tam-
bém são realizadas a defi nição 
da agenda de trabalho e do 
cronograma de reuniões (men-
sais, quinzenais ou semanais), 
bem como o reforço da capaci-
tação para o projeto demons-
trativo realizada nas ofi cinas 
setoriais.

A metodologia da mobilização social COM+ÁGUA propõe que o líder eleito por cada 
grupo de ACDs passe a integrar o Comitê Gestor, institucionalizando a participação 
dos funcionários na coordenação do projeto demonstrativo e fortalecendo a ligação 
entre o comitê e a base do prestador. E que seja realizado um cadastro de cada ACD 
(nome, endereço, setor, cargo, atividades profi ssionais, atividades comunitárias, habi-
lidades e talentos), para mapear os potenciais de atuação dos multiplicadores.

Concluído o processo de organização, os ACDs passam a atuar em conjunto com o CG 
nas ações internas e externas do projeto, divulgando-as nos seus setores de trabalho 
e no município, sensibilizando os colegas e os usuários dos serviços a participarem do 
COM+ÁGUA e também a contribuírem para o controle e redução das perdas de água 
e o uso efi ciente de energia elétrica.

•
•

•

Grupo de ACDs da SAE de Ituiutaba (MG)



98 COM+ÁGUA

MOBILIZAÇÃO SOCIAL

99COM+ÁGUA

Ações transversais de mobilização 
interna e externa
Além das ações estruturantes da gestão integrada e participativa, que são desenvolvidas 
de forma seqüencial e encadeada, a metodologia MOB abrange outras ações de mobili-
zação social interna e/ou externa previstas nos planos e adequadas ao contexto de cada 
prestador, que são desenvolvidas transversalmente ao longo do processo de mudança, 
contribuindo para a sua qualifi cação, realimentação e consolidação.

Eventos de integração 

Objetivos
Promover a integração entre funcionários dos diversos setores e uma visão mais 
abrangente sobre o prestador e os serviços;
Sensibilizar os funcionários para o COM+ÁGUA.

Descrição
O GT MOB planeja e realiza eventos de integração de acordo com a realidade do pres-
tador, tais como:

Visitas intersetoriais: funcionários de um setor visitam outros setores do prestador 
para conhecer melhor os colegas e as suas atividades. Exemplos: equipes que traba-
lham em campo visitam a sede administrativa; funcionários de setores administrativos 
visitam as estações de tratamento de água (ETA) e de esgoto (ETE) e frentes de traba-
lho em campo. Funcionários visitam diversas unidades do prestador, exemplo: evento 
“Conheça o SAAE” realizado no último sábado de cada mês no SAAE Sorocaba, com 
palestras e Quizz COM+ÁGUA durante os percursos. Este tipo de evento contribui para 
que os funcionários ampliem sua compreensão do serviço como um todo e as relações 
de interdependência entre os setores na gestão e operação do SAA.

Gincanas: eventos onde são realizadas atividades lúdicas, esportivas e educativas 
(jogos, coletas de recicláveis ou de agasalhos para doação, respostas a perguntas 
sobre o prestador, o SAA e o COM+ÁGUA), por equipes que representam os diversos 
setores e/ou unidades. O SAMAE São Bento do Sul, o SEMASA Santo André, a SAEG 
Guaratinguetá e o SAAE Sorocaba realizaram este tipo de ação.

•

•

•

•

Eventos festivos: vários prestadores, alguns sem qualquer tradição neste tipo de ação, 
realizaram confraternizações entre os funcionários dos seus diversos setores, nas quais 
o COM+ÁGUA foi apresentado em palestras e/ou painéis informativos. Exemplos: 
EMBASA ER Ilhéus – “Integração com feijão”, com jogos, feijoada e premiações, e Festa 
de São João; CORSAN – US Santa Maria – “Café COM+ÁGUA”, em comemoração ao 
Dia do Trabalho; SAAE Viçosa – “Feijoada COM+ÁGUA” e “Fritada COM+ÁGUA”; SAAE 
Sorocaba – Festa de fi m de ano (não era realizada há 15 anos no prestador); SAEG 
Guaratinguetá – Festa de fi m de ano acompanhada de entrega de certifi cados e bot-
tons com a logomarca do projeto aos ACDs.

Concurso de Mascote: eventos para escolha de imagem e/ou nome de mascote repre-
sentativo do projeto demonstrativo. Exemplo: EMBASA ER Ilhéus e SAAE Sorocaba.

É importante ressaltar que o caráter lúdico dessas ações, além de facilitar o alcance dos 
objetivos visados, tem o importante papel de melhorar a qualidade do ambiente de 
trabalho, fortalecendo as relações dos funcionários entre si, com o prestador e com o 
projeto demonstrativo.

•

•

Integração com Feijão, evento promovido pelo ER Ilhéus
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Ações de comunicação social

Objetivos
Divulgação interna e/ou externa do projeto demonstrativo, suas ações e resultados.
Criação de instrumentos para ações educativas e/ou informativas do COM+ÁGUA.

Descrição
O papel da comunicação na mobilização social é o de compartilhar informações rela-
cionadas ao COM+ÁGUA sendo elas seus objetivos, ações, opiniões dos envolvidos 
(pessoas e gestores enquanto representantes dos sistemas de abastecimento de 
água), metas alcançadas, desafi os. Por se tratar de um dos eixos da mobilização social, 
que se caracteriza por uma convocação de vontades, a comunicação será de natureza 
convocatória, mesmo quando o objetivo for a divulgação de resultados e ações.

O plano de ação do subprojeto 8 – comunicação social – defi ne as ações de comunica-
ção do projeto em cada parceiro, prevendo a utilização dos instrumentos já existentes 
e/ou a criação de novos instrumentos. Os dez prestadores de serviço participantes do 
COM+ÁGUA utilizaram, em maior ou menor escala, essas duas estratégias.

Utilização dos instrumentos de comunicação interna e externa já existentes – inserção 
de notícias sobre o projeto nos murais das unidades, periódicos (boletins, jornais e 
revistas), site e intranet; releases para imprensa local e regional divulgando ações do 
projeto; mensagens nas contas de água entregues aos usuários, inserção do projeto 
em vídeo institucional.

•
•

•

Criação de novos instrumentos de comunicação interna e externa – boletim informa-
tivo do projeto, folders, cartazes, banners, cartilhas, gibis, buttons, adesivos, vídeos, 
peças teatrais, esquetes e afi ns.

Outra estratégia de divulgação do projeto demonstrativo foi a participação do pres-
tador em eventos municipais ou regionais (feiras, mostras, congressos, etc.), com 
estande sobre os serviços, painéis informativos sobre o COM+ÁGUA, realização de 
atividades lúdicas e educativas (brincadeiras com o mascote, jogos educativos, peças 
teatrais, esquetes, concursos, etc.), distribuição de folhetos, boletins, adesivos e outros 
materiais. Algumas das atividades descritas como do eixo comunicação são também 
estratégias dos planos de ação dos demais subprojetos específi cos de mobilização 
social, no entanto, pelo seu caráter transversal, também estão sendo citadas.

•

Projetos e campanhas educativas

Objetivos
Promover a formação de valores e atitudes de combate às perdas de água, uso efi ciente 
de energia elétrica e/ou de materiais com os funcionários, escolas e/ou comunidades.

Eventos artísticos realizados na recepção da sede da SAMAE de Caxias do Sul (RS)

Evento artístico de rua, promovido pelo SEMASA, 
de Santo André (SP), e boletim informativo da SAAE, de Sorocaba (SP) 

Descrição
As ações educativas são defi nidas no plano de ação do subprojeto 9 – Educação e 
Cultura, e também podem combinar dois tipos de estratégia: a internalização dos 
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O SEMASA Santo André inseriu o COM+ÁGUA em vários dos seus projetos e na programação 

de atividades do Centro de Referência em Saneamento Ambiental, além de realizar uma cam-

panha educativa com os funcionários, com cartazetes afi xados semanalmente nos murais das 

unidades contendo mensagens e informações sobre o projeto demonstrativo e o uso racional 

de água e energia.

A SAEG Guaratinguetá inseriu o COM+ÁGUA nas palestras do programa de qualidade para os 

funcionários e criou o projeto “Consumo Consciente”, de estímulo aos funcionários para a ado-

ção de novos hábitos, combatendo o desperdício de água, energia e materiais (no lançamento, 

cada funcionário recebeu uma caneca com a logomarca do projeto demonstrativo para substituir 

o uso de copos descartáveis).

O SAMAE São Bento do Sul criou o projeto “Escola Amiga do SAMAE”, com palestras, apresenta-

ções teatrais e monitoramento do porcentual de redução das contas de água em 13 escolas.

A SAE Ituiutaba realizou um mutirão de manutenção preventiva nas instalações elétricas e 

hidráulicas de suas unidades, adesivos foram fi xados em locais estratégicos com frases de com-

bate ao desperdício - Projeto ArrumAção.

O SAAE Sorocaba constituiu um grupo de educação ambiental, a partir da implantação do pro-

jeto demonstrativo.

•

•

•

•

•

Exemplos:

Formação de grupos artísticos/valorização 
das linguagens artísticas

Objetivos
Sensibilização dos funcionários e da população para o combate ao desperdício de 
água e energia.
Fortalecimento do uso das linguagens artísticas nas ações internas e externas do 
prestador.
Valorização dos talentos e habilidades artísticas dos funcionários.

•

•

•

conteúdos do COM+ÁGUA em projetos e ações educativas já realizadas pelo prestador 
(projetos de educação ambiental em escolas, visitas orientadas à ETA e à ETE, ativida-
des de centros de educação ambiental e salas verdes, programa de treinamento de 
funcionários e afi ns) e a criação de campanhas e projetos educativos específi cos para 
o projeto demonstrativo.

Descrição
As ações no eixo cultural da mobilização social COM+ÁGUA são defi nidas no plano de 
ação do subprojeto 9 – Educação e Cultura e podem abranger diversas atividades, de 
acordo com o contexto de cada prestador.

Identifi cação de talentos – levantamento dos funcionários com talentos e habilidades 
artísticas.
Mostras de talentos – organização de eventos nos quais os funcionários possam apre-
sentar aos colegas seus talentos e habilidades. Exemplos: concurso fotográfi co “Água 
nossa de todo dia” no SAMAE Caxias do Sul; mostra de talentos no SAAE Sorocaba.
Criação de grupos artísticos – formação de grupos de teatro e música, com apoio da 
assistência técnica na sua capacitação e atuação em eventos internos e externos de 
mobilização. Exemplos: SAAE Viçosa, SAE Ituiutaba e EMBASA ER Ilhéus – grupos tea-
trais; COPASA – Montes Claros – grupo musical, SAMAE Caxias do Sul – coral.
Criação de esquetes, músicas e outras produções culturais – recursos de apoio peda-
gógico criados para ofi cinas, eventos na célula e outras atividades do COM+ÁGUA. 
Exemplos: SAE Ituiutuba – esquetes “Super Gota contra Perdalhão na Terra da 
Água Perdida” e “Jornal Ambulante”; EMBASA ER Ilhéus – esquete “A Faxineira do 
Vazamento” apresentado nas ofi cinas setoriais e em evento na célula; SAAE Sorocaba 
– esquete sobre macromedidores e apresentações musicais nas ofi cinas setoriais.

•

•

•

•

O SAMAE de Caxias do Sul oferece aulas de artes plásticas aos funcionários
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Ações na célula do projeto demonstrativo

Objetivos
Apoiar as ações técnico-operacionais e comerciais desenvolvidas na célula (setor ou 
setores do sistema de abastecimento de água) selecionada pelo Comitê Gestor para 
implementação demonstrativa do COM+ÁGUA.

Descrição
A metodologia do COM+ÁGUA prevê a 
defi nição pelo Comitê Gestor de um ou 
mais setores do SAA para implementação 
demonstrativa dos novos métodos e técnicas 
de gestão e operação do sistema de abaste-
cimento propostos pelo projeto. O papel do 
componente social nesse processo é apoiar 
o desenvolvimento das ações estabelecidas 
nos subprojetos das áreas de controle e 
redução de perdas reais (subprojetos 1, 2 
e 3) e de perdas aparentes (subprojeto 5). 
O GT MOB realiza ações internas e externas 
de mobilização articuladas ao planejamento 
e ao cronograma defi nidos pelos GTs técni-
cos para o trabalho na célula.

Essas e outras iniciativas têm o objetivo de colocar o COM+ÁGUA no patamar desejado 
de participação social e comunitária, em consonância com as diretrizes do Programa 
de Educação Ambiental e Mobilização Social no Saneamento, que tem como desafi o 
estratégico a mudança na lógica dos serviços e investimentos em saneamento, de for-
ma que a sociedade seja co-participante de todo o processo, desde a concepção e o 
planejamento até a gestão e monitoramento das ações, de modo a suscitar mudanças 
de valores e paradigmas. 

Programa do qual é possível trazer ferramentas, como o Caderno Metodológico para 
Ações de Educação Ambiental e Mobilização Social em Saneamento, com diversas 
sugestões úteis ao desenvolvimento de um “laboratório social” em experiências que 
pretendam reeditar o COM+ÁGUA. O Caderno Metodológico do PEAMSS, com uma lin-

guagem típica e sintonizada com as especifi cidades do saneamento, orienta o diagnós-
tico da realidade local, o planejamento e a intervenção comunitária e o monitoramento 
e avaliações de ações de educação ambiental e mobilização social.

Diagnóstico social – caracterização socioeconômica da área da célula, perfi l dos usuários, 
identifi cação das escolas, unidades de saúde, associações de moradores, clubes, grupos 
religiosos e outras organizações existentes nos bairros abrangidos pelo setor.

Reuniões comunitárias – articulação e realização de reuniões com líderes comunitários e 
outros representantes das organizações locais, para apresentação prévia das ações que serão 
desenvolvidas pelo projeto demonstrativo, seus impactos e benefícios para a comunidade.

Criação de materiais informativos – elaboração de folders, panfl etos, cartazes e outros 
materiais contendo informações sobre o COM+ÁGUA, as ações que serão desenvolvidas 
e seus objetivos.

Divulgação das ações na mídia e aos moradores – elaboração e distribuição de releases 
para a mídia local sobre as ações, reuniões, visitas porta em porta, colocação de faixas, 
serviço de alto-falante, distribuição de materiais informativos, entre outros, para divul-
gar as ações e solicitar a colaboração dos moradores.

Treinamento/preparação dos funcionários 
envolvidos – palestras, reuniões e ofi cinas com 
funcionários do setor de atendimento e das 
equipes de campo, preparando-os para informar 
adequadamente os usuários sobre as ações.

Eventos culturais – organização e realização de 
eventos, preferencialmente em parceria com 
organizações locais, com estandes sobre o pro-
jeto e suas ações, apresentação de esquete, 
coral ou grupo musical e outras atividades que 
contribuam para sensibilizar e informar os mora-
dores e/ou professores e alunos das escolas 
em relação ao projeto demonstrativo, seus obje-
tivos e ações.

Questionário modelo para levantamento de 
informações com os usuários

Reunião na COPASA de Montes Claros (MG)
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Registro, comunicação e difusão 
dos projetos demonstrativos

Objetivos
Integrar as equipes de consultores do PMSS, do consórcio implementador das ações, 
Comitê Gestor e funcionários dos prestadores de serviço e demais envolvidos no 
processo;
Divulgar as etapas do processo de implementação do COM+ÁGUA durante a sua 
execução;
Socializar informações pertinentes tornando os processos de implementação nos 
prestadores de serviço transparentes e participativos;
Promover o intercâmbio de experiências e informações entre as instituições partici-
pantes do COM+ÁGUA;
Fortalecer a metodologia de mobilização social a partir do eixo estrutural comunicação;
Registrar, sistematizar e difundir a experiência do COM+ÁGUA nos prestadores de ser-
viço alcançando seu objetivo de projeto demonstrativo visando a sua replicação;
Contribuir para a sustentabilidade do projeto.

Descrição
As mídias, sejam elas eletrônicas, impressas e/ou audiovisuais, são estratégias comu-
nicativas de caráter interno e externo que visam a dar sustentabilidade ao projeto 
COM+ÁGUA. Além de utilizadas na mobilização interna dos participantes, as mídias 
têm uma segunda função que é de divulgar as experiências dos projetos demonstrati-
vos visando a sua replicação a partir de publicações técnicas.

A comunicação se deu, num primeiro momento, com foco no público interno dos 
prestadores de serviço para, em seguida, expandir-se para o público externo, acom-
panhando o desenvolvimento das ondas de mobilização social estipuladas na meto-
dologia do projeto.

A metodologia do COM+ÁGUA, por meio do componente mobilização social – eixo 
comunicação, contemplou um conjunto de ações para registro e ampla divulgação 
pública das dez experiências, dos procedimentos metodológicos adotados e dos 
resultados alcançados.

•

•

•

•

•
•

•

Registro de imagens 
 
Uma ação básica para subsidiar o desenvolvimento das mídias, fossem elas de aspecto 
de mobilização por meio da comunicação do projeto ou de publicações técnicas de 
difusão das experiências de implantação nos prestadores de serviço, foi criar e alimentar 
um acervo de imagens por meio de fotografi as e vídeos.

Acervo fotográfi co – As principais ações do projeto, em cada um dos dez prestadores de 
serviço e as nacionais (capacitações, ofi cinas e seminários), foram registradas em foto-
grafi a digital e compõem o banco de imagens do COM+ÁGUA, um importante acervo 
que atendeu às demandas de ilustração das revistas, boletins eletrônicos, vídeos,  estu-
dos de caso e fi cará disponível para cada um dos parceiros do projeto.

Num primeiro momento foram contratados fotógrafos profi ssionais, mas no decorrer do 
processo as ações foram registradas pelos próprios consultores do projeto, assim como 
pelos integrantes do Comitê Gestor, e alguns, quando disponível, por meio da assessoria 
de comunicação social/imprensa. O acervo fotográfi co do COM+ÁGUA foi organizado 
em um conjunto de CD ROM e entregue ao PMSS pelo consórcio implementador.

Acervo audiovisual – Assim como o acervo fotográfi co, o acervo audiovisual também 
contempla as principais ações de implementação do projeto. A captação de imagens 
foi feita por produtoras locais, atendendo a uma pré-pauta visando também à produção 
dos vídeos. O acervo audiovisual do COM+ÁGUA foi organizado em um conjunto de 
DVD e entregue ao PMSS pelo consórcio implementador.

Mídias
 
No início das reuniões de planejamento das ações dos consultores do projeto foi colo-
cado em pauta que era preciso defi nir um nome fantasia, pois o título da chamada 
pública era muito extenso e não contribuía para a divulgação do mesmo. Após algumas 
discussões, optou-se por chamar os Projetos Demonstrativos Técnicos e Institucionais 
Visando o Gerenciamento Integrado das Perdas de Água e do Uso de Energia de Projeto 
COM-ÁGUA.

Mesmo com um nome mais fácil de pronunciar e escrever, ainda faltava-lhe algo que 
depois de mais algumas discussões fi cou defi nido. Não seria COM - (menos) ÁGUA e 
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sim COM + (mais) ÁGUA. Resolvido o nome fantasia, foi necessário dar uma identidade 
visual. Foi contratado um design gráfi co que apresentou três sugestões. Aproveitando o 
módulo I da capacitação nacional de Gerenciamento Integrado de Controle e Redução 
de Perdas de Água e Uso Efi ciente de Energia Elétrica, ocorrido em São Paulo, no fi nal de 
março/2007, as opções foram exibidas e colocadas em votação sendo eleita a atual por 
maioria dos votos dos presentes.

A logomarca do projeto foi disponibilizada para os parceiros que a veicularam nos 
diversos materiais, desde os já existentes, como boletins e murais, até os produzidos 
especialmente, como o gibi.

Boletins Eletrônicos – Ao todo foram estabelecidas seis 
edições para o boletim eletrônico, as quais deveriam ter 
uma periodicidade de veiculação, porém, por motivos de 
alterações no cronograma de atividades do projeto isso 
não foi possível. Optou-se, no entanto, por manter certa 
freqüência no início – abril, maio e julho/2007 – e nos 
últimos meses de implantação do COM+ÁGUA – junho, 
julho e setembro/2008.

Foi contratado um design gráfi co para desenvolver o 
projeto gráfi co do boletim eletrônico, assim como para 
fazer a diagramação eletrônica das edições. Por se tratar 
de uma mídia eletrônica com uma “primeira página” 
era necessário estar ligada a um site, no caso o do Ministério das Cidades/PMSS – 
www.cidades.pmss.gov.br. Sendo assim, a produção dessa mídia também envolveu um 
consultor em WEB, responsável pelo site do PMSS.

A cada edição, as pautas eram previamente discutidas entre os integrantes da coorde-
nação do projeto para divulgação de notícias sobre o desenvolvimento das ações nos 
prestadores e nacionais (capacitações, ofi cinas e seminários) ou matérias afi ns (temas e 
notícias das áreas de recursos hídricos, energia e saneamento). A consultoria em comu-
nicação do PMSS foi responsável pela coleta de dados com os demais consultores e 
Comitês Gestores, redação, edição e distribuição dos boletins, além do acompanhamen-
to da editoração. Desde o início do projeto foi elaborada uma mala direta de endereços 
eletrônicos para o envio virtual dos boletins, sendo a mesma atualizada a cada edição.

Um endereço eletrônico do PMSS (boletim_com.agua@cidades.pmss.gov.br) foi criado 
para receber correspondências e ser um canal de comunicação com os leitores. Com 
isso, demandava constante abertura de sua caixa postal para verifi cação de envio de 
mensagens e encaminhamento de respostas.

Portal do Projeto – Um espaço virtual onde pudessem ser encontradas as informações, 
documentos, periódicos e publicações do COM+ÁGUA, esse é o objetivo do portal que, 
durante a implantação do projeto, teve dois tipos de conteúdos: restrito e público. 
O primeiro continha dados de interesse dos diretamente envolvidos no projeto, tanto 
consultores quanto pessoal dos prestadores de serviço, necessários e estratégicos para 
o desenvolvimento das ações. O segundo constituía-se de informações de interesse de 
quaisquer pessoas envolvidas no saneamento básico e na mobilização social.

O conteúdo de acesso restrito fi cou hospedado no site da FIA (www.fi a.com.br) que tecni-
camente apresentava condições de navegação com login e senha. Enquanto que o conte-
údo público fi cou online na página do Ministério das Cidades/PMSS. Após a conclusão do 
projeto, em setembro/2008, todo o conteúdo do portal foi entregue ao PMSS, como um 
grande banco de dados e registro do que foi produzido ao longo da implantação do pro-
jeto nos prestadores de serviço. A partir dessa base serão selecionados os documentos de 
interesse público para disponibilizá-los como forma de divulgação do COM+ÁGUA.

Revistas – A Secretaria Nacional de Saneamento 
Ambiental do Ministério das Cidades dispo-
nibilizou duas edições da revista Saneamento 
para Todos especialmente para a divulgação do 
COM+ÁGUA. Não havendo necessidade de con-
tratação de design para elaboração de um projeto 
gráfi co, apenas para fazer a diagramação eletrôni-
ca dos dois números da revista.

A pauta das revistas foi previamente discutida 
entre os integrantes da coordenação do projeto 
para defi nição dos temas a serem abordados em 
razão do perfi l da publicação. A consultoria em 
comunicação do PMSS foi responsável pela coleta 
de dados com os demais consultores e Comitês 
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Publicações Técnicas
 
Estudos de caso
Assim como os vídeos registros das ações do COM+ÁGUA em cada prestador de serviço, 
há uma mídia impressa constituindo-se em estudo de caso de cada parceiro, mostrando 
o que mais se destacou no seu processo de implantação do projeto.

Foi contratada uma equipe de redatores e design para elaborar o projeto gráfi co dos 
estudos de caso e a redação fi nal, a partir de textos elaborados pelos consultores e 
coordenação do projeto. A partir daí, foi feita a diagramação, impressão e distribuição 
aos próprios prestadores e aos integrantes da mala direta do PMSS. Os estudos de caso 
também foram disponibilizados em meio digital.

Técnicas em mobilização
Foi elaborado um caderno com a sistematização de técnicas em mobilização social 
utilizadas ou desenvolvidas pelos prestadores de serviço e/ou os consultores duran-
te a implementação do COM+ÁGUA, como dinâmicas de grupo, oficinas, esquetes 
teatrais, músicas, regulamentos de gincanas, projetos de educação ambiental e 
outros. A equipe de consultores em mobilização social do PMSS ficou responsável 
pela sistematização das informações e pela redação do documento. O projeto grá-
fico, diagramação e revisão ficaram a cargo da equipe de redatores e design gráfico 
contratados pelo Projeto COM+ÁGUA. O caderno de técnicas em mobilização social 
foi disponibilizado para os prestadores de serviço e enviado para os integrantes da 
mala direta do PMSS. 

Compêndio metodológico 
O compêndio é um documento que reúne toda a metodologia do COM+ÁGUA, des-
de as aplicadas à mobilização social, passando pelas técnicas de controle e redução 
de perdas de água e do uso eficiente de energia elétrica, desenvolvidas e aplicadas 
nos projetos demonstrativos. É a grande base metodológica do projeto. A redação 
desse conteúdo é da equipe de consultores e coordenação, ficando a equipe de 
redatores e design gráfico responsável pelo desenvolvimento do projeto gráfico, 
revisão e diagramação.

O compêndio metodológico foi disponibilizado, impresso e digital, para os prestado-
res de serviço e enviado para os integrantes da mala direta do PMSS.

Vídeos
 
Vídeos Gerais
O COM+ÁGUA é apresentado em três vídeos, conforme descrição a seguir, para 
os quais foi contratada uma produtora que fi cou responsável pela elaboração do 
roteiro, seleção de imagens do acervo dos projetos demonstrativos, captação de 
imagens complementares e edição de todo o material, sob a coordenação da equipe 
de mobilização.

Vídeo Institucional – apresentando a visão geral da concepção, desenvolvimento e 
principais resultados dos projetos demonstrativos.

Vídeo temático de engenharia – apresentando os conceitos, métodos e técnicas 
para gestão integrada e participativa do controle e redução de perdas de água e 
uso efi ciente de energia elétrica que foram adotados e implementados nos 10 dez 
sistemas de abastecimento com os projetos demonstrativos COM+ÁGUA e seus 
principais resultados.

Vídeo temático de mobilização social – apresentando a concepção e os instrumentos 
metodológicos em mobilização social que foram adotados e implementados nos 10 
prestadores de serviços do COM+ÁGUA e seus principais resultados na construção da 
gestão participativa de água e energia.

Vídeos – registro dos prestadores
Além dos vídeos gerais, 10 vídeos registraram a experiência e os principais resultados 
do desenvolvimento do projeto em cada um dos prestadores. Por se tratar de 10 muni-
cípios, em cinco Estados diferentes, a opção foi por contratar produtoras locais para a 
captação de imagens no decorrer do processo de implementação das ações e edição 
fi nal. Os Comitês Gestores e os grupos de mobilização social foram orientados para a 
construção coletiva do roteiro de cada vídeo.

•

•

•

Gestores, redação, edição e acompanhamento da editoração. Muitos textos foram ela-
borados pelos próprios consultores, sendo apenas adaptados à linguagem jornalística e 
à proposta da revista. A primeira edição foi publicada em novembro/2007 e a segunda, 
no segundo semestre de 2008, sendo distribuídas aos prestadores de serviço e aos inte-
grantes da mala direta do PMSS.
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Indicador de mobilização social 
Visando a propiciar um processo constante de monitoramento, avaliação e sistemati-
zação do COM+ÁGUA, o núcleo de coordenação da equipe social criou um instrumen-
to metodológico de avaliação denominado Indicador de Mobilização Social (Imob).

O IMOB é composto de dois índices:

1) Índice de Mudança Cultural (Imud) – planilhas de registro e avaliação da mudança 
de valores e atitudes no âmbito interno (Índice de Mudança Cultural Interna – Imin) e 
externo do prestador (Índice de Mudança Cultural Externo – Imex); e

2) Índice de Gestão da Mobilização (Iges) – planilhas de registro e avaliação do grau 
de institucionalidade das instâncias organizativas e das áreas de comunicação, educa-
ção e cultura do prestador. A planilha detalhada deste indicador está apresentada no 
capítulo Gestão Organizacional.

Capacitações nacionais

Módulos de capacitação em mobilização social de 16 horas realizados com represen-
tantes dos 10 prestadores nos módulos I (São Paulo – 26 a 30/3/2007) e II (São Paulo 
– 22 a 26/10/2007) do “Curso de gerenciamento integrado de controle e redução de 
perdas de água e de uso efi ciente de energia elétrica em sistemas de abastecimento 
de água”, abrangendo fundamentação teórica e metodológica, ofi cinas de técnicas 
em mobilização e experiências referenciais.

Ofi cina de Planejamento da Mobilização Social com representantes de nove presta-
dores, realizada em São Paulo/SP, nos dias 28 e 29/2/2008, abrangendo avaliação/
balanço do desenvolvimento do componente social do COM+ÁGUA em cada presta-
dor, experiências referenciais, planejamento de ações com os ACDs e nas células do 
projeto demonstrativo.

•

•

Capacitações em mobilização social 
Além da assistência técnica aos Comitês Gestores no planejamento e implementação 
das ações de mobilização social propostas na metodologia, a equipe social participou 
das capacitações nacionais com o conjunto dos prestadores e realizou capacitações 
em processo em cada parceiro.

Módulo II da capacitação nacional em perdas reais, realizado em agosto/2007 

Seminário Nacional
Para finalizar as ações do período de apoio técnico-institucional do PMSS, foi realiza-
do em Brasília/DF, em setembro/2008, o Seminário Nacional do Projeto COM+ÁGUA 
- Gerenciamento Integrado do Controle e Redução das Perdas de Água e do Uso de 
Energia Elétrica em Sistemas de Abastecimento, reunindo as instituições participan-
tes do projeto, autoridades e instituições da área de saneamento para a avaliação 
das experiências e resultados dos 10 projetos demonstrativos e suas contribuições 
para a política nacional de saneamento ambiental.
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Capacitações em Processo

Ofi cinas de teatro – formação e capacitação de grupos artísticos. 2007/2008.

Ofi cinas de comunicação social – realizadas nos dez prestadores. Junho/Agosto 2008. 
Público alvo: ACDs e outros funcionários interessados, realizadas em 2 módulos com 
8 horas/aula no total.

Ofi cinas de técnicas em mobilização social – realizadas nos dez prestadores. Junho/
Agosto 2008. Público alvo: ACDs e equipes de mobilização social, realizadas com 8 
ou 16 horas/aula, com a opção de escolha de um tema, dentre os sugeridos: 1. Como 
melhorar as reuniões, 2. Como falar em público, 3. Como animar e melhorar os encon-
tros, e 4. Como mobilizar a comunidade.

Ofi cinas de balanço e planejamento – realizadas nos dez prestadores de Junho-
Agosto/2008. Com os Comitês Gestores foram realizadas dez ofi cinas de balanço 
e planejamento para a elaboração de um Plano Pós-Projeto (até 2 anos) para dar 
continuidade às ações de controle e redução de perdas de água e uso efi ciente de 
energia elétrica após a conclusão do apoio institucional PMSS.

•

•

•

•
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Desde a captação no manancial até a entrega da água tratada ao consumidor fi nal 
ocorrem perdas, de vários tipos, que em grande parte são causadas por defi ciências na 
operação e manutenção das tubulações e inadequada gestão comercial dos prestadores 
de serviços de saneamento.

A conscientização do problema de perdas, o conhecimento das técnicas e o envolvimen-
to de todos os profi ssionais da companhia são fundamentais para reverter o preocu-
pante quadro hoje encontrado na maioria dos sistemas de abastecimento, com perdas 
elevadas e uma imagem negativa perante os seus clientes.

Introdução

Histórico

O primeiro estudo importante sobre perdas em sistemas de água foi iniciado no Reino 
Unido, em 1973. Esse trabalho, consubstanciado no documento denominado Report 26 
em 1980 (Ridley, 1980), se baseou em questionários respondidos por diversas compa-
nhias e em um árduo trabalho de campo.
 
Uma década depois, em razão do processo de privatização das companhias de saneamento 
na Inglaterra e no País de Gales a partir de 1989, tornou-se obrigatória a informação a respeito 
das avaliações de perdas de água ao órgão regulador, o Offi  ce of Water Services (OFWAT). 

Deve-se ressaltar que, além da apresentação de dados numéricos, os relatórios deveriam 
conter informações a respeito da aplicação de princípios de ordem técnica e econômica 
na redução dessas perdas (McKenzie e Lambert, 2002).

Isso suscitou a criação, em 1990, da National Leakage Control Initiative (NLCI), pelas asso-
ciações de empresas de água, com o objetivo de atualizar e revisar o Report 26. O que 
estava claro era que, apesar dos avanços tecnológicos expressivos nos equipamentos, os 
métodos de análise de dados não haviam evoluído na mesma proporção.

Assim, foi contratado Allan Lambert, então assessor técnico da NLCI e com ampla baga-
gem na área de hidrologia, para comandar esse processo. O trabalho se concentrou na 
análise dos componentes das perdas reais e nos parâmetros que as infl uenciam.

Em 1994 o trabalho foi concluído, resultando na série de relatórios sob o título Managing 
Leakage (Bessey et al., 1994). O conceito formulado nesse estudo, conhecido como Burst 
and Background Estimates (BABE), se tornou referência internacional para o tema até os 
dias atuais e será discutido mais adiante.

Outra pesquisa importante publicada em 1994 foi a de John May, que estabeleceu a rela-
ção entre pressão e vazamentos na rede de água por meio do conceito conhecido como 
Fixed and Variable Area Discharge Paths (Favad). Esse conceito veio explicar a aparente 
inconsistência observada em dados de diversos países (Lambert, 2000a), contribuindo 
para o desenvolvimento do controle de perdas.

No ano 2000 foi publicado o Performance Indicators for Water Supply Services (Alegre 
et al., 2000) a partir do trabalho da força-tarefa liderada pela (IWA) e que teve como 
objetivo defi nir um conjunto de indicadores para medição da efi ciência e efetividade 
das companhias de  saneamento, com respeito aos aspectos específi cos das atividades 
das empresas e do comportamento dos sistemas de abastecimento, tornando-se uma 
ferramenta gerencial para os prestadores. 

Esse instrumento veio ao encontro dos princípios de controle de perdas, na medida em 
que envolve uma série de parâmetros e registros convergindo para informações geren-
ciais e de tomada de decisão. Uma das suas principais contribuições para o controle 
de perdas foi o Balanço Hídrico, que procurou estabelecer a identifi cação dos diversos 
componentes de perdas no sistema de água, tentando uniformizar a nomenclatura 
internacional.

No Brasil, o tema foi abordado pelo antigo Banco Nacional de Habitação (BNH), em 
1980, quando criou o Programa de Controle Operacional (PECOP), com linhas de fi nan-
ciamento específi cas para redução de perdas nas empresas de saneamento. Apesar 
da iniciativa ter recebido grande apoio inicial, poucas ações foram mantidas de modo 
sistemático.

Anos mais tarde, em 1993, deu-se início ao Programa de Modernização do Setor de 
Saneamento. O PMSS fi nancia investimentos em expansão e melhorias operacionais nos 
sistemas de água e esgoto, bem como o desenvolvimento institucional, por meio de 
prestadores de serviços. O programa investiu cerca de US$ 500 milhões (metade fi nan-
ciado pelo Banco Mundial) na primeira fase,  encerrada no ano 2000. 
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Outra ação governamental importante foi a criação do Programa Nacional de Combate 
ao Desperdício de Água (PNCDA). Em 1997, em articulação com o Ministério do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal e com o Ministério das Minas e 
Energia, o Ministério do Planejamento e Orçamento fi nalmente instituía um programa 
de conservação e uso racional da água de abastecimento público na esfera federal. 

Na ocasião foram fi rmados protocolos de cooperação com entidades civis alinhadas com 
os objetivos do programa e nesse mesmo ano foi celebrado um primeiro convênio com 
a Fundação para Pesquisa Ambiental (Fupam), vinculada à Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo. O convênio teve como escopo a realização 
de estudos especializados e a organização de um conjunto de Documentos Técnicos 

de Apoio (DTA) às atividades do programa, 
nas áreas de planejamento das ações de 
conservação, de tecnologia dos sistemas 
públicos de abastecimento de água e de  
tecnologia dos sistemas prediais de água e 
esgoto (Toledo Silva e Rocha, 1999).

Conejo et al. (1999) observaram que a 
década de 1980 se caracterizou pela redu-

ção do ritmo de crescimento populacional no País, o que se acentuou na década de 90, 
com previsões de continuidade do declínio. Como conseqüência desse fato, as deman-
das estimadas para projeto de obras de sistemas de saneamento implementadas até 
meados da década passada apresentam-se superdimensionadas. Assim, prevê-se que 
o alcance das obras de saneamento construídas na última década seja sensivelmente 
ampliado, permitindo que parte dos investimentos seja deslocada para programas e 
ações que visem à adequação dos sistemas existentes, principalmente pela implemen-
tação da macromedição, da setorização da distribuição, da redução de pressões e da 
automação gradual, com a conseqüente redução de perdas reais.

A efetividade destas ações depende de ações governamentais que as fomentem, a 
exemplo da Chamada Pública n.º 004/2005, do Ministério das Cidades do governo fede-
ral, objeto do presente documento.

Conceituação

As perdas podem ser caracterizadas como:

Perda Real
Defi nida pela IWA, corresponde ao volume de água produzido que não chega ao con-
sumidor fi nal por causa da ocorrência de vazamentos nas adutoras, redes e ramais de 
distribuição e reservatórios, além de procedimentos operacionais como lavagem de fi l-
tros e descargas na rede, quando estes provocam consumos superiores ao estritamente 
necessário para operação. 

A redução das perdas reais permite diminuir os custos de produção mediante redução 
do consumo de energia, de produtos químicos, manutenção e outros. Ações desta 
natureza permitem ao prestador de serviços aumentar a efi ciência do sistema existente, 
postergando investimentos de infra-estrutura focados no aumento da oferta de água.

Perda Aparente
Também defi nida pela IWA, corresponde ao volume de água consumido, mas não con-
tabilizado pelo prestador de serviços de saneamento, decorrente de erros de medição 
nos hidrômetros e demais tipos de medidores, fraudes, ligações clandestinas, falhas no 
cadastro comercial, etc. Nesse caso, então, a água é efetivamente consumida, mas não 
é faturada.

Embora as perdas devam ser reduzidas, pode-se considerar o objetivo de “perda zero” 
utópico. A experiência nos sistemas de abastecimento de água leva à conclusão de que 
existe um nível de perdas aceitável nos sistemas, dependente de vários fatores.

As perdas nos sistemas de abastecimento de água podem e devem ser reduzidas a 
níveis compatíveis com as condições ambientais e econômicas específi cas da região e 
realidade em que se insere o prestador de serviços. Deve haver uma busca permanente 
pela melhoria dos materiais e da mão-de-obra, mobilização de todos os profi ssionais 
da empresa e racionalização dos processos e instrumentos de gestão do prestador de 
serviços de saneamento.

O sucesso da implementação de medidas desta natureza em âmbito mundial, com 
reconhecimento pelos resultados alcançados, motivou os idealizadores do Projeto 

Fonte: Sistema de Abastecimento de Água – Perdas em redes de distribuição de água / Guia do profi ssional
em treinamento – Recesa (http://www.unb.br/ft/enc/recursoshidricos/NURECO/arq/PRDA/PRDA.pdf )

O primeiro programa 
federal de conservação 
e uso racional da 
água foi instituído 
no Brasil em 1997
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COM+ÁGUA a escolher a metodologia preconizada pela IWA como ferramenta-base 
para as ações para controle e redução de perdas reais nos prestadores selecionados no 
âmbito da Chamada Pública.

Perda
Real Anual 
Inevitável

Rapidez 
e Qualidade 
dos Reparos

Controle 
Ativo de 
Vazamentos

Gestão de Infra-estrutura: 
substituição e reabilitação de 
redes e ramais, ressetorização, 

constituição de ZMC

Nível Econômico de Perdas Reais

Perda Real Anual Corrente

Controle de Pressão

Figura 1 – Diagrama esquemático para controle de perdas reais (fonte: Lambert, 2002, Modifi cado)

Fundamentalmente pode-se dividir o controle de perdas reais em sistemas de 
abastecimento de água em quatro grandes blocos de ações, conforme quadro da 
fi gura 1:
 
controle e detecção de vazamentos,

controle de pressão e de níveis de reservatórios,

rapidez e qualidade dos reparos e melhoria dos materiais e da manutenção,

remanejamento e reabilitação das tubulações. 

A fi gura 1 ilustra a situação dos níveis de perdas reais, divididos da seguinte forma:
 

Perdas reais inevitáveis: consiste no patamar mínimo atingível de perdas reais, abaixo 
do qual não se conseguirá redução.

Nível econômico: patamar de performance onde o controle e redução de perdas 
começa a ser considerado satisfatório na ótica da relação custo-benefício de imple-
mentação e manutenção. Depende do nível tarifário praticado e de outras variáveis.

Nível existente: consiste na condição presente dos níveis de perdas do sistema ana-
lisado. 

A implementação exaustiva e tecnicamente rigorosa das ferramentas de controle e 
redução de perdas pressupõe, idealmente, que o sistema distribuidor de água estudado 
atinja uma condição operacional tal que o “nível existente de perdas” coincida com o das 
“perdas reais inevitáveis”, caso não se considerem os aspectos econômicos envolvidos.

•

•

•
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Implementações no Projeto COM+ÁGUA

O Projeto COM+ÁGUA focou suas ações e metodologia de controle e redução das 
perdas em um âmbito demonstrativo. Foram introduzidos conceitos a respeito das 
principais ações e ferramentas de gestão operacional, estabelecendo mecanismos que 
permitissem aos prestadores de serviços obterem resultados operacionais economica-
mente positivos.

Para exemplifi car esses resultados foram criadas Zonas de Medição e Controle, que no 
âmbito do programa foram chamadas de Células de Controle, para que fossem demons-
trados e analisados, em tempo hábil, todos os procedimentos apresentados. 

Segundo a metodologia aqui exposta, preconiza-se que estas células tenham as seguin-
tes características, quanto à sua defi nição:

Tamanho médio entre 500 (quinhentas) e 3.000 (três mil) ligações.

Até 25 km de extensão de rede.

Área estanque, não se admitindo fl uxos entre áreas vizinhas.

Existência de ponto de medição de vazão e pressão na entrada.

Existência de ponto de medição representativo da pressão média do setor.

Existência de ponto crítico de medição de pressão.

Modernamente, o conceito de ZMC como 
unidade básica para o controle e redução de 
perdas é essencial. Uma ZMC deve ser sufi -
cientemente pequena para que a medição de 
vazão na entrada tenha resolução sufi ciente 
para indicar um novo vazamento na vazão 
mínima noturna, acima do patamar estabe-
lecido. Então, com base no monitoramento 
contínuo pratica-se o controle ativo de vaza-

•

•

•

•

•

•

O combate às perdas é 
realizado nas ZMCs, com 
pleno conhecimento 
das variáveis de vazão 
e pressão no sistema 
distribuidor

mentos e um controle refi nado da pressão.

A atividade rotineira de manutenção e verifi cação da estanqueidade dos registros limí-
trofes é fundamental, pois, se assim não for, prejudicará a programação ou a qualidade 
dos ensaios de campo.

O efetivo controle e redução de perdas reais de água em sistemas de abastecimento 
demandam serviços e estudos que busquem de maneira permanente a melhoria dos 
materiais, da mão-de-obra e de procedimentos que possibilitem a mobilização de todos 
os profi ssionais da empresa, assim como a racionalização dos processos e instrumentos 
de gestão das companhias de saneamento. O sucesso em um empreendimento desta 
natureza depende de organização e método no trato do assunto, com integração das 
diversas áreas da companhia, como cadastro técnico, operação e manutenção, enge-
nharia, área comercial, gestão e planejamento, etc.

O fl uxograma geral da metodologia de combate a perdas (fi gura 2), desenvolvido a par-
tir da organização das atividades abrangidas no processo de redução de perdas, mostra 
os diversos “pacotes” de trabalho, por meio de relações de precedência, gerando um 
ciclo de trabalho e ações a serem tomadas para a implantação das medidas de controle 
e redução de perdas reais de água. 
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Neste compêndio são abordados os “pacotes” de trabalho compostos das atividades 
que integram o fl uxograma.

Fluxograma de fases e atividades para Gerenciamento de ZMC

Planejamento

Defi nição e 
Priorização ZMC

Verifi cação 
de Cadastro

Sistema Cadastral

Indicadores

P1 P2

P5

P3

Setorização

Construção do 
Modelo Hidráulico

Simulação do 
Modelo Hidráulico

Calibração do 
Modelo Hidráulico

E1 E2 E3 E4 E5 E6

Atualização do 
Modelo Hidráulico

Adequação 
do Cadastro

Confi rmação 
da Setorização

Modelagem Hidráulica

Implantação 
da Setorização

Execução

Verifi cação de 
equipamentos existentes

Instalação de 
equipamentos necessários

Medição, Vazão e Pressão

C1

C2 C3

Detecção de Vazamentos Estudos de 
Controle de Pressão

Melhoria de 
infra-estrutura

Macromedição 
e monitoramento

Ações de Controle e 
Redução de Perdas Reais

C4 C5 C6

Reparo Comissionamento

C7 C8

Verifi cação  de 
Setorização Existente

P4

Figura 2 – Fluxograma de fases e atividades para gerenciamento de uma ZMC.
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O primeiro passo a ser implementado para um programa de controle e redução de per-
das é a setorização das áreas de estudo. Podemos defi nir “setorização” em quatro níveis 
diferentes:

1° Nível: Setorização clássica a partir de um ponto de entrega de volumes de água.
2° Nível: Setorização defi nida por zoneamento piezométrico.
3° Nível: Zoneamento piezométrico representado pelos boosters de rede e pelas válvu-
las redutoras de pressão (VRP).
4º Nível: Setorização defi nida pelas zonas de medição e controle.

Dependendo do porte do sistema, alguns destes níveis podem ser coincidentes. A exis-
tência de setores de controle de redes bem delimitados, com informações comerciais 
acessíveis para qualquer porção escolhida do sistema, com hidrometração total, repre-
senta um facilitador na operação dos sistemas de abastecimento e, conseqüentemente, 
na contabilização das perdas. 

A identifi cação de áreas críticas no combate aos vazamentos, com a determinação do 
volume de vazamentos pela técnica das vazões mínimas noturnas e modelagem hidráu-
lica calibrada, fi ca facilitada caso se atinja o 4º nível de setorização, que é o estabeleci-
mento de Zonas de Medição e Controle pequenas o sufi ciente para dar resolução na 
medição das vazões de entrada ao surgimento de vazamentos.

Essa compartimentação acaba possibilitando um perfeito monitoramento de variáveis 
importantes tais como:

Volumes disponibilizados à distribuição, por meio de medição de vazões.
Vazões mínimas noturnas, implementando-se campanhas periódicas ou permanentes 
de medição.
Plano piezométrico ao longo do dia, medindo-se regularmente as pressões em pontos 
estratégicos da rede.
Qualidade de água distribuída, com coleta e análise regular de amostras na rede.
Volumes consumidos pelos clientes, por meio da contabilização dos hidrômetros ins-
talados à entrada dos imóveis.
Consumos sociais (favelas e áreas invadidas) se houver.

•
•

•

•
•

•

Estudos de Setorização Em sistemas abertos ou sem controle dos fl uxos entre sistemas, a mistura incontrolada 
das águas gera também comportamentos mais difíceis de serem previstos e gerenciados 
em termos de pressões, qualidade da água e consumos.

Em qualquer tipo de setorização que se defi na é fundamental que a área seja estanque 
e que seja possível medir vazões de entrada, pressão na entrada, no ponto médio e no 
ponto crítico.

Segundo a Norma Técnica NBR 12218/1994:
A pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras não deve ultrapassar 500 kPa 
(50 mca).
A pressão dinâmica mínima não deve ser inferior a 100 kPa (10 mca). 
Tubulações utilizadas no abastecimento de água devem suportar uma pressão míni-
ma de 1.000 kPa (100 mca).

Após a implementação da setorização, com a compartimentação adequada das áreas 
para estudo, pode-se iniciar a implementação das ferramentas e técnicas para os estu-
dos de controle e redução de perdas.

A fi gura 3 ilustra o ferramental metodológico existente, desenvolvido pelos pesquisa-
dores da IWA, para o controle e redução de perdas de água. O COM+ÁGUA esforçou-se 
para assimilar e desenvolver na prática estes conceitos.

•

•
•

Figura 3 – Ferramental metodológico para o controle de perdas reais. Fonte: IWA

Conceitos BABE, FAVAD e PRAI valores 
de parâmetros locais e dados do país

Perdas Reais Anuais usando 
a Vazão Noturna

Componentes das Perdas Reais AnuaisIntervenção Econômica

Fator Noite - DI

Relação Pressão / Vazamento ( N1) Aspectos Econômicos do Controle da Pressão

Alternativas de Gestão 
de Vazamentos

Balanço Hídrico e Indicadores 
de Desempenho (IWA)
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Conceito de Perdas Reais Inevitáveis (PRI)

O nível mínimo de perdas reais varia entre diferentes sistemas, ou mesmo setores de um 
mesmo sistema, por estar diretamente relacionado com as características construtivas e 
operacionais da rede como densidade de ligações, comprimento e materiais dos tubos, 
pressão de operação, etc.

Lambert (2000) denomina este nível mínimo de perdas aceitáveis como perda inevitável 
ou Perdas Reais Inevitáveis. A equação empírica construída para a determinação da PRI é:

PRI = (18 x LRI + 0,8 x NC + 25 x LP) x P

Onde: PRI é a perda real inevitável, em litros/dia; LRI é a extensão da rede, em km; NC é 
o número de ramais; LP é a extensão total do ramal domiciliar enterrado entre a testada 
da propriedade e o hidrômetro, em km; e P é a pressão média do sistema, em mca. No 
Brasil, de modo geral, a variável LP (tubulação interna de ramal antes do hidrômetro) é 
considerada zero para efeitos práticos, pois os hidrômetros costumam ser instalados 
muito próximos da testada do terreno, ao contrário de muitos países de clima frio. 

No fi gura 4 é mostrada a decomposição dos valores das perdas inevitáveis em seus com-
ponentes de vazamentos inerentes, visíveis e não visíveis.

Componentes da 
Infra-estrutura

Vazamentos 
Inerentes

Vazamentos 
Visíveis

Vazamentos
Não Visíveis

Perdas Reais 
Inevitáveis 

(PRI)
Unidades

Redes 9,6 5,8 2,6 18 litros/km  
rede/dia/mca

Ramais até a 
testa da
da propriedade

0,6 0,04 0,16 0,8 litros/ramal/dia/mca

Ramais entre a 
testada da 
propriedade 
e o hidrômetro

16 1,9 7,1 25 litros/km  tubulação
interna/ dia / mca

Figura 4 – Componentes das Perdas Reais Inevitáveis

Parte das perdas reais anuais é composta pelas Perdas Reais Inevitáveis do sistema, ou 
seja, aquelas consideradas difíceis de serem detectadas ou praticamente inviáveis de se 
combater em um sistema. A comparação do volume de Perdas Reais Anuais Correntes 
(PRAC) com o volume Perdas Reais Anuais Inevitáveis (PRAI) resulta no Índice de 
Vazamento da Infra-estrutura (IVI), dado pela relação:

IVI = PRAC / PRAI

Conceitos BABE e FAVAD - Relação Pressão
– Vazão de Vazamentos

O conceito BABE embasa a metodologia para determinação de perdas reais 
inerentes e inevitáveis em sistemas de abastecimento.
 
O conceito FAVAD relaciona o volume de vazamentos e a pressão, por meio de 
um coefi ciente chamado N1, que depende dos materiais dos tubos presentes no 
sistema de distribuição.

Algumas tubulações de redes de distribuição de água, e em especial os ramais, 
constituem-se de materiais plásticos, PEAD ou PVC, cuja área dos orifícios, rachaduras 
ou trincas variam em razão da pressão. Ou seja, quanto maior a pressão, maior a seção 
do furo e, portanto, o volume de água perdido.

A expressão matemática que descreve essa relação entre a vazão dos vazamentos com 
a pressão é verifi cada pela equação:

 

Onde: N1 = Coefi ciente da relação pressão x vazamento que depende do tipo de mate-
rial dos tubos
L1 = Volume de vazamento fi nal à pressão P1

L0 = Volume de vazamento inicial à pressão P0

P1 = Pressão fi nal
P0 = Pressão inicial

L0

L1

P0

P1

=

N1
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Estudos realizados em diversos países chegaram aos seguintes valores para o expo-
ente N1:

0.5 – Seção de tudo que não se altera como vazamento (ex: tubos de ferro fundido 
e aço).

1.0 – Utilizado em uma avaliação mais simplifi cada. Equivale dizer que a redução de 
1% no valor da pressão de um sistema provocará uma redução de 1% no vazamento.

1.15 – Para condições gerais de uma rede de abastecimento de água de um setor, 
onde se misturam diversos materiais, onde existem trechos de ferro fundido, aço, poli 
cloreto de vinila (PVC), polietileno de alta densidade (PEAD), amianto, etc.

1.5 – Seção do tudo que se altera com o vazamento. Ex.: PVC, PEAD.

Na grande maioria dos sistemas de distribuição as redes são constituídas por diferentes 
materiais. Testes de campo para determinar o valor de N1 para o caso de redes com 
diversos tipos de materiais chegaram a valores próximos de 1.15. Como critério de sim-
plifi cação, uma maneira prática de avaliar as variações de vazamentos em um setor de 
abastecimento é assumir uma linearidade entre a pressão e a vazão de vazamentos, em 
que N1 = 1. Ou seja, caso a pressão aumente em 10%, espera-se que a vazão dos vaza-
mentos aumente igualmente em 10%.

Embora se possam obter resultados próximos do real quando se usa essa convenção, 
sempre que possível esse valor deve ser determinado experimentalmente. Em termos 
práticos o levantamento do parâmetro N1 é tarefa simples. O procedimento básico cons-
titui-se em reduzir a pressão em intervalos conhecidos, como, por exemplo, faixas de 10 
mca, monitorando o comportamento da vazão de alimentação do setor estudado em 
horários de baixo consumo (ou seja, predominam os vazamentos, que são dependentes 
da pressão, ao contrário dos consumos, que são independentes da pressão, por causa da 
presença dos reservatórios domiciliares). 

Os valores observados são lançados na expressão que relaciona vazamento e pressão 
e calcula-se o parâmetro N1 para cada intervalo de variação de pressão e vazão do sis-
tema. É preciso salientar que os levantamentos de N1 em campo devem ser realizados 
quando os consumos noturnos são mínimos e as caixas d’água estão cheias.

Vazão dos vazamentos em razão da pressão nas redes

1,80

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,25 0,50 0,75 1,00 1,250

Relação PI/Po

N1 = 0,60

N1 = 1,00

N1 = 1,16

N1 = 1,50
N1 = 2,50

Figura 5 – Gráfi co da relação entre vazamento e pressão

Do ponto de vista de operação de sistemas de abastecimento de água, o conhecimento 
do comportamento das perdas reais, variando proporcionalmente com a pressão, deve 
levar a uma mudança de paradigma na operação de sistemas distribuidores. O gerencia-
mento das pressões de abastecimento deve ser tal que as pressões dinâmicas mínimas 
nos setores estejam sempre próximas do mínimo aceitável (10 mca, no caso brasileiro).

Aspectos econômicos do controle de pressão 

O estudo e o gerenciamento das pressões na distribuição são fundamentais para a 
redução das perdas reais de água, visto que as pressões a que um sistema está sub-
metido infl uenciam diretamente a freqüência de arrebentamentos e o volume desses 
vazamentos. 

As técnicas de controle de pressão são altamente rentáveis, pois podem conseguir a 
melhoria da efi ciência do sistema com a redução da freqüência de arrebentamentos e a 
minimização dos volumes perdidos em qualquer tipo de sistema. 
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Metodologia para realização de estudos
de controle de pressão 

A unidade básica para o controle e redução de perdas, de uma forma geral, é a zona de 
medição e controle, também chamada no Brasil de distrito pitométrico e no âmbito do 
Projeto COM+ÁGUA, de Célula de Controle.

São apresentadas a seguir as variáveis relevantes para a realização de um estudo de 
controle de pressão numa ZMC.

Pressão média do setor: está ligada à ocorrência de perdas reais, interferindo, em grande 
parte, nas atividades de gerenciamento das perdas de um setor. Porém, a depender da 
conformação topográfi ca da área, do consumo e também das condições da rede, têm-se 
grandes variações tanto ao longo da própria rede, como também ao longo do dia.
 
Dessa forma, dados instantâneos de pressão normalmente podem dar uma visão dis-
torcida do comportamento da pressão. Então, além de monitorar a pressão ao longo 
do tempo, é importante a utilização do conceito de pressão média do setor (PMS), com 
o objetivo de se ter uma noção do comportamento médio da pressão em um setor. 
Considerando que o setor seja formado por uma única zona de pressão, a PMS pode ser 
calculada com a fórmula:

PMS = S x Pmax + (1 – S) x Pmin

Onde: Pmax piezométrica máxima que ocorre no setor em estudo. A pressão máxima 
normalmente ocorre entre 3 e 4 horas da manhã.
Pmin piezométrica mínima que ocorre no setor em estudo. A pressão mínima normal-
mente ocorre entre 12 e 14 horas.
S Porcentual estimativo da proporção do setor em estudo (usualmente expresso em 
número de ligações) submetido a pressões acima da pressão média, admitida pela 
expressão a seguir:

Pmédia = (Pmax + Pmin) / 2 

No presente caso, o valor PMS é obtido em forma de cota piezométrica. Sua localização 
na ZMC deve ser obtida por meio da análise da altimetria do terreno, de forma a se iden-
tifi car o melhor ponto do sistema, onde seja possível apurar a piezométrica calculada. O 
ponto determinado por meio desta análise será a PMS.

A PMS pode ser também determinada por meio de um modelo hidráulico calibrado da 
área de estudo.

Valores confi áveis de pressão média são importantes para sua utilização como parâme-
tro de projeto, como variável no cálculo de indicadores de perdas ou ainda como um 
fator decisório quando da intervenção na rede com o propósito de reduzir perdas. No 
caso de ainda não se ter uma metodologia de monitoramento contínuo é importante 
que sejam aproveitados dados históricos de pressões instantâneas na rede.

Pontos de monitoramento das pressões 

De forma a se obter um controle e monitoramento representativos de pressão na rede, 
recomenda-se que seja feita a colocação de pelo menos três pontos de monitoramento 
por zona de pressão:

Na entrada do setor (simultânea à medição de vazão no mesmo ponto).

No ponto crítico, que pode ser o mais distante do ponto de entrada da ZMC, ou de 
maior cota geométrica, ou ainda com um grande consumidor.

No ponto representativo da pressão média do setor.

Dependendo da disponibilidade de equipamentos para registro de pressões, pode ser 
aumentado o número de pontos de monitoramento, o que amplia a representatividade 
do controle, entretanto, as variáveis relevantes do ponto de vista científi co do estudo 
são as descritas acima.

É desejável que haja um registro contínuo das pressões nos setores ou zonas de pressões 
defi nidas. Caso se tenha um número de setores ou zonas de pressão incompatível com 
o número de aparelhos para registro, deve-se fazer um rodízio no monitoramento de 

•

•

•
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todos os pontos, garantindo no mínimo uma periodicidade por setor ou zona de pressão 
representativa ao longo de um ano. A duração desses registros poderá ser de sete dias 
ou até de 24 horas, dependendo da quantidade de equipamentos registradores gráfi cos 
disponíveis.
 
A ferramenta disponível para efetivação do controle de pressões no sistema distribuidor, 
esgotado ou inviável o recurso da setorização, é a válvula redutora de pressão.

Válvulas redutoras de pressão 

A válvula redutora de pressão (VRP) é um dispositivo de controle automático projeta-
do para reduzir a pressão de montante de uma ZMC para pressões estáveis e contro-
ladas a jusante. 

A utilização de VRP pressupõe a criação ou existência de um setor perfeitamente 
defi nido, seja por isolamento físico, seja pelo fechamento de registros limítrofes em 
condições de operação que assegurem inequivocamente a estanqueidade da área.

A introdução de controladores eletrônicos associados às VRPs ampliou as possibili-
dades de controle de pressão de saída. Assim, há três situações operacionais que são 
passíveis de utilização:

VRP com pressão de saída fi xa.

VRP com controlador eletrônico modulado por vazão.

VRP com controlador eletrônico modulado por tempo.

Um estudo de instalação e um projeto correto de controle de pressão são de extrema 
importância para resultados signifi cativos e uma relação custo-benefício que seja 
compatível com o valor gasto na instalação e operação da estação rebaixadora de 
pressão. Uma série de testes operacionais devem ser realizados após a instalação da 
VRP, visando à defi nição do seu ponto ideal de trabalho. Para facilitar estes estudos 
foram desenvolvidos aplicativos para este fi m.

•

•

•

Aplicativo para modelagem de ganhos
com redução de pressão – CalcPR 

A partir das bases conceituais adotadas por Mackenzie & Lambert (2001) que resulta-
ram no software PRESMAC para modelagem de controle de pressões, foi desenvolvido 
exclusivamente para o Projeto COM+ÁGUA um programa de modelagem de ganhos 
com redução de pressão em sistemas de abastecimento de água, o CalcPR, cuja folha 
de rosto pode ser observada na fi gura 6.

Figura 6 – Folha de rosto do aplicativo para modelagem de ganhos com redução de pressão 

O aplicativo CalcPR quantifi ca o valor da redução de perdas reais por meio da redução 
de pressão em sistemas de abastecimento de água, por meio da consideração de valores 
como a pressão média noturna de um setor, as medições realizadas nos pontos críticos 
e médios do setor, as vazões dependentes e independentes da pressão, além de outros 
parâmetros. O aplicativo é acompanhado de um manual que deve ser lido e bem com-
preendido antes que o software possa ser utilizado.

Depois de defi nida uma área para o estudo do controle de pressões com as característi-
cas de uma ZMC, o usuário passa a ter condições de levantar os dados necessários para 
o uso do CalcPR. 
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Os resultados gerados pelo programa CalcPR são mostrados em quatro visualizações:

Indicadores de perdas reais: calculam diversos indicadores de perdas reais e o impacto 
da instalação das VRPs de saída fi xa e modulada em cada um desses índices.
Gráfi cos: demonstram grafi camente a variabilidade dos principais parâmetros, com 
destaque para a pressão no ponto crítico nas três situações possíveis: VRP fi xa, modu-
lada por tempo e vazão.
Resultados de novas vazões e pressões decorrentes da instalação de diferentes tipos 
de VRP: comparam a evolução, de hora em hora, do dia dos principais parâmetros nas 
três possibilidades de VRP, e a correlação entre a variação da pressão no ponto crítico 
e a redução da vazão dependente da pressão (vazamentos).
Retorno econômico da redução de pressão: calcula o retorno econômico resultante 
da redução de pressão no sistema para os três tipos de VRP. A economia anual é 
valorada tanto pelo parâmetro “custo variável de produção” quanto pelo parâmetro 
“tarifa média de A+E”, conforme essa economia seja ou não imediatamente vendida 
(hipótese de demanda reprimida no sistema).

Os dados de entrada para a utilização do programa são os comumente utilizados em 
estudos desta natureza, que refl itam volumes disponibilizados, volumes utilizados e 
dados das redes de abastecimento. A saber:

Perfi s típicos de 24 horas de vazão e pressão dos pontos notáveis da ZMC (ponto 
médio do setor, ponto crítico e entrada do setor).
Dados das redes (extensão e material).
Fator N1 representativo da região de estudo.
Parâmetros de simulação de controle de pressão para os três cenários possíveis de 
ajuste (regulagem fi xa, por tempo e por vazão).

O CalcPR é de grande auxílio na tomada de decisões operacionais, sobretudo quando 
se pretende analisar aspectos econômicos das intervenções e alcançar níveis mínimos 
de perdas. O download do software e do manual do CalcPR pode ser feito no site 
www.cidades.gov.br

•

•

•

•

•

•
•
•

O controle ativo de vazamentos implica não apenas o combate sistemático e efi caz aos 
vazamentos visíveis como também aos não visíveis. Quando se fala em detecção de 
vazamentos não visíveis no Brasil, normalmente se associa à realização de campanhas 
de inspeção das redes, chamadas de “varredura”, por literalmente varrer a totalidade 
das redes com equipamentos de detecção acústica. Trazida ao Brasil na década de 
1970, esta metodologia de pesquisa de fugas vem sendo empregada até os nossos dias 
praticamente da mesma forma, muito embora os fabricantes tenham modernizado os 
aparelhos de detecção e criado novos equipamentos. 

Estas campanhas sofrem com os vícios adquiridos, ou seja, mesmo com a evolução dos 
equipamentos, são planejadas e praticadas da mesma forma, carecendo de estudos, 
de métodos de trabalho e mesmo de ferramentas que as tornem mais ágeis e menos 
dispendiosas.

Modernamente, o monitoramento contínuo 
de Zonas de Medição e Controle permite 
avaliar quando surgiram novos vazamentos 
nas áreas monitoradas e as técnicas de pes-
quisa de vazamentos são acionadas para a 
sua exata localização. A detecção é precedida 
pela exata quantifi cação do volume de vaza-
mentos que surgiu nas áreas monitoradas. Da 
mesma forma, a detecção e a correção dos 
vazamentos encontrados são acusadas pelo 
monitoramento. 

É recomendável que haja o controle de pressão por VRP na entrada da Zona de Medição 
e Controle, de modo que seja possível fazer um ajuste fi no da pressão após a correção 
de vazamentos. Este procedimento garantirá a manutenção de um patamar mais baixo 
para os vazamentos, impedindo que os vazamentos corrigidos retornem após certo 
período, fato que ocorre quando o controle de pressão não é associado ao controle de 
vazamentos.

Controle ativo de vazamentos e
detecção de vazamentos não visíveis

O monitoramento 
contínuo de Zonas 
de Medição e Controle 
permite avaliar 
quando surgiram 
novos vazamentos
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Metodologia para detecção acústica de vazamentos

A pesquisa e detecção de vazamento deve ser realizada por equipes bem treinadas e 
equipadas, dimensionadas de acordo com as áreas objeto da pesquisa, devendo ser 
planejada e executada de forma sistemática, guiando-se pelos dados obtidos pelo 
monitoramento das Zonas de Medição e Controle. 

A pesquisa de uma ZMC deve ocorrer no menor período de tempo possível, até que 
os vazamentos acusados pelo monitoramento tenham sido corrigidos. A pesquisa 
deve gerar dados para a alimentação de banco de dados e cálculo de indicadores para 
subsidiar decisões gerenciais.

É importante salientar que a atividade de pesquisa e detecção de vazamentos depen-
de de um cadastro confi ável, que facilite a localização e o tipo de vazamento encon-
trado (ramal, rede, etc). Também é essencial uma comunicação adequada e efi caz 
com as equipes de manutenção, para que o vazamento encontrado seja catalogado e 
corrigido rapidamente e com qualidade. 

Outros métodos para a detecção e correção de vazamentos não visíveis, quando o 
sistema não dispõe de monitoramentos e Zonas de Medição e Controle, podem ser 
vistos no Guia Prático para Pesquisa e Combate a Vazamentos Não Visíveis, disponível 
para download no site do Ministério das Cidades (www.cidades.gov.br).

Reparo de Vazamentos

Essencial no combate às perdas reais, o reparo de vazamentos demanda do prestador 
de serviços uma logística adequada e um procedimento de trabalho que propicie a 
resolução dos problemas de forma ágil e com qualidade, visando ao não reapareci-
mento do problema em um curto intervalo de tempo, assim como obtenção e controle 
de resultados obtidos em campo.

Alguns aspectos levantados para uma infra-estrutura operacional e logística adequa-
das e requeridas para uma boa gestão no reparo de vazamentos são os seguintes:

O controle ativo de vazamentos não visíveis, pois estes representam normalmente o 
maior volume perdido por vazamentos em um sistema.

•

O monitoramento de vazões e volumes, antes e após os reparos, para apurar a neces-
sidade da detecção e o resultado das ações empreendidas, em termos de volume 
recuperado.
Estabelecer metas e controle ativo do intervalo de tempo entre a identifi cação e o 
reparo de um vazamento. 
Sistemas de programação e controle de reparos, que possibilitam a defi nição dos 
roteiros da equipes de manutenção, a aquisição e processamentos dos dados de cam-
po e a “baixa” dos serviços executados.
Equipes para serviços de reparo, próprias ou contratadas, bem treinadas e equipadas. 
É importante salientar que quando contratados serviços terceirizados é indispensável 
a existência de uma sistemática efi ciente de fi scalização pelo prestador de serviços.
Emprego de materiais qualifi cados para a execução dos serviços.
Sistema de gerenciamento e controle de resultados, avaliando a redução de perdas 
conseguida, a quantidade de retrabalho e demais indicadores pertinentes.
Existência de linha de comunicação direta com os clientes e o prestador de serviços.

•

•

•

•

•
•

•

Melhoria da condição da infra-estrutura

É recomendado que o prestador tenha um programa de manutenção e troca anual de 
redes e ramais, que abranja no mínimo 2% da extensão da infra-estrutura, visando à:

Melhoria das condições hidráulicas dos tubos, substituindo aqueles trechos com ele-
vada incidência de incrustações, que acarretam perdas de carga muito altas, prejudi-
cando o abastecimento de água em áreas específi cas.

Melhoria das condições estruturais dos tubos, em que são substituídos os trechos com 
elevadas taxas de vazamentos, comprometidos pelo alto nível de corrosão ou por 
outro fator determinante (má qualidade do material ou idade avançada da tubulação, 
por exemplo).

Por ser uma medida de alto custo, por motivos econômicos é recomendado que o 
remanejamento seja realizado depois de esgotadas outras alternativas técnicas e 
operacionais que objetivem o controle e redução de perdas e a otimização da infra-
estrutura existente, como, por exemplo, o controle de pressão e o revestimento de 
tubulações.

•

•
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Cálculo do fator de condição da infra-estrutura (FCI)

A condição da infra-estrutura é um parâmetro que pode ser calculado, tendo como 
referência as perdas inerentes calculadas segundo o método dos pesquisadores da 
IWA. A metodologia disponível para a determinação das perdas inerentes, em bases 
anuais, apresenta as seguintes etapas:

Determinação de um valor de referência, equivalente a redes bem gerenciadas e boas 
condições estruturais, segundo estudos feitos no Reino Unido e em outros países.

Determinação do fator de condição de infra-estrutura (FCI), que é a relação entre o 
menor volume possível de vazamentos inerentes em uma área de teste (Vp) e o volu-
me de vazamentos inerentes de referência da IWA (Vi).

Para as áreas do setor de abastecimento similares à do teste em termos de qualidade 
da infra-estrutura, os vazamentos são calculados da seguinte forma:

Vazamentos inerentes da área em estudo (Vp) = Vi x FCI

Os vazamentos de referência da IWA são calculados a partir dos seguintes valores 
(considerando hidrômetros situados na testada do imóvel):

Redes: 20 l/km/hora a 50 mca de pressão.
Ramais: 1,25 l/ramal/hora a 50 mca de pressão.

Os valores de FCI devem ser levantados em pequenos setores ou trechos de rede, com 
200 a 1.000 ligações, analisando-se a menor vazão noturna possível após intensas 
campanhas de detecção e reparo de vazamentos não visíveis na área, resultando daí 
que os vazamentos existentes são efetivamente os inerentes. 

Caso seja possível, é interessante bloquear todos os hidrômetros durante os testes, 
impedindo o consumo e obtendo-se maior confi abilidade nos resultados. Se durante o 
teste a pressão for diferente de 50 mca, deve-se corrigir a vazão encontrada aplicando-
se a relação entre pressões e vazamentos, adotando-se N1=1,5.

•

•

•
•

Figura 7 – Página inicial do aplicativo WB-EasyCalc

Os indicadores de performance operacional calculados pelo aplicativo de Balanço 
Hídrico WB-EasyCalc, particularmente os indicadores de performance de perdas reais, 
classifi cam o sistema estudado de acordo com o sistema de classifi cação adotado pelo 

Figura 8 – Indicadores de performance de perdas reais para um sistema

Indicadores de Performance de perdas reais Grupo de Performance

Índice de vazamentos
da Infra-estrutura

Melhor 
estimativa

Margem 
de erro 
(+/- %)

Limite 
inferior

Limite 
superior

País 
desenvolvido

D
Explicações

País em
desenvolvimento

D
Explicações

Litros por ligação por dia 
(q.s.q)

q.s.p: quando o sistema está 
pressurizado - isto signifi ca 
que o valor já está corrigido 
no caso de intemitência no 
abastecimento

19 20% 15 23

447 11% 396 498

Litros por ligação por 
dia 
por metro de pressão 
(q.s.q)

18 23% 14 22

m/km rede por hora 
(q.s.q) 2.49 12% 2.21 2.78
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Matriz de Avaliação de Perdas Reais

Categoria de Performance 
Técnica ILI

litros/ ligações / dia ( quando o sistema está pressurizado) 
numa pressão média de:

10 m 20 m 30 m 40 m 50 m

País 
desenvolvido

A 1 - 2 < 50 < 75 < 100 < 125

B 2 - 4 50 - 100 75 - 150 100 - 200 125 - 250

C 4 - 8 100 - 200 150 - 300 200 - 400 250 - 500

D > 8 > 200 > 300 > 400 > 500

País em 
desenvolvimento

A 1 - 4 < 50 < 100 < 150 < 200 < 250

B 4 - 8 50 - 100 100 - 200 150 - 300 200 - 400 250 - 500

C 8 - 16 100 - 200 200 - 400 300 - 600 400 - 800 500 - 1000

D > 16 > 200 > 400 > 600 > 800 > 1000

A   Redução adicional de perda pode não ser econômica, ao menos que haja insufi ciência de 
abastecimento; são necessárias análises mais criteriosas para identifi car o custo de melhoria efetiva.

B   Potencial para melhorias signifi cativas; considerar o gerenciamento de pressão; práticas melhores 
de controle ativo de vazamentos e uma melhor manutenção da rede.

C   Registro defi ciente de vazamentos; tolerável somente se a água é abundante e barata; mesmo assim, 
analise o nível e a natureza dos vazamentos e intensifi que os esforços para redução de vazamentos.

D   Uso muito inefi ciente dos recursos; programa de redução de vazamentos é imperativo e altamente 
prioritário.

Banco Mundial,  como se vê no exemplo mostrado na fi gura 8. Este sistema de classifi ca-
ção leva em conta basicamente três parâmetros: 

1. IVI.
2. Perdas reais em litros por ligação por dia.
3. Pressão média do sistema (fi gura 9).

Figura 9 – Categorias de performance técnica dos sistemas de abastecimento de água.

As perdas de água, em volume e valor (R$), são mostradas grafi camente como no exem-
plo da fi gura 10.

Perdas de água - Volume e valor (custo)

34.614.655

25.796.381

7.199.833

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

m2/ano0 R$

14.740.789

19.230.364

3.999.907

124.057 124.057

Perdas reais

Perdas aparentes

Consumo autorizado não faturado
Água faturada

Figura 10 – Gráfi cos calculados pela WB Easy Calc: perdas de água 
em volume e em valor monetário
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Modelagem de perdas reais a partir 
da determinação de vazamentos pelo método
das vazões mínimas noturnas 

Os resultados obtidos no Balanço Hídrico podem ser aferidos por outras abordagens de 
cálculo das perdas reais, as abordagens “de baixo para cima”. Uma destas abordagens 
calcula o volume de Perda Real Anual Corrente (PRAC) a partir de medições da vazão 
mínima noturna. 

As vazões e pressões médias em um setor do siste-
ma de abastecimento são medidas ao longo de um 
dia típico ou se faz uma média de uma seqüência 
semanal, quinzenal ou mensal, conforme se queira 
maior precisão nos resultados. Determina-se o 
volume de vazamentos no horário de vazão míni-
ma noturna e, a partir de extrapolações com base 
na pressão média de cada hora, calculam-se os 
volumes horários e diários de vazamentos. 

Este cálculo pode ser feito com o auxílio de um aplicativo em planilha eletrônica, chama-
do “Medição e modelagem de Perdas Reais Anuais Correntes” (MMPRAC), feito especial-
mente para o Projeto COM+ÁGUA.

No exemplo mostrado na fi gura 11, a modelagem do volume diário de vazamentos foi 
feita para a pequena ZMC do Parque Mariane, em São Bento do Sul (SC), com controle 
de pressão na entrada feito com inversor de freqüência. Por essa razão as pressões 
médias não variam ao longo do dia e o fator noite-dia se mantém aproximadamente 
igual a 24. 

O volume anual de vazamentos encontrados neste caso é pouco inferior àquele determi-
nado no Balanço Hídrico da ZMC, igual a 8.400 m3/ano. Nesta ZMC o índice de vazamen-
tos da infra-estrutura (IVI) é igual a 2,8, fornecendo pouca margem para a recuperação 
de volumes perdidos. Atribui-se o baixo valor encontrado para o IVI desta ZMC à cons-
tância da pressão ao longo do tempo, ainda que em um patamar razoavelmente alto.
 

Ordem Horário
Pressões 
médias

Vazamentos na mínima 
noturna e extrapolações

Pressões 
inevitáveis

Recuperação 
potencial para IVI 

= 1 FND = (P1/ P3-4)ˆN1

mca m2/h m2/h m2/h

01 00:00 - 01:00 31,00 0,90 0,49 0,41 1,00

02 01:00 - 02:00 32,00 0,93 0,50 0,43 1,04

03 02:00 - 03:00 32,00 0,93 0,50 0,43 1,04

04 03:00 - 04:00 31,00 0,90 0,49 0,41 1,00

05 04:00 - 05:00 32,00 0,93 0,50 0,43 1,04

06 05:00 - 06:00 30,00 0,87 0,47 0,40 0,96

07 06:00 - 07:00 32,00 0,93 0,50 0,43 1,04

08 07:00 - 08:00 32,00 0,93 0,50 0,43 1,04

09 08:00 - 09:00 33,00 0,97 0,52 0,45 1,07

10 09:00 - 10:00 32,00 0,93 0,50 0,43 1,04

11 10:00 -11:00 31,00 0,90 0,49 0,41 1,00

12 11:00 - 12:00 31,00 0,90 0,49 0,41 1,00

13 12:00 - 13:00 32,00 0,93 0,50 0,43 1,04

14 13:00 - 14:00 30,00 0,87 0,47 0,40 0,96

15 14:00 - 15:00 31,00 0,90 0,49 0,41 1,00

16 15:00 - 16:00 31,00 0,90 0,49 0,41 1,00

17 16:00 - 17:00 31,00 0,90 0,49 0,41 1,00

18 17:00 - 18:00 31,00 0,90 0,49 0,41 1,00

19 18:00 - 19:00 31,00 0,90 0,49 0,41 1,00

20 19:00 - 20:00 31,00 0,90 0,49 0,41 1,00

21 20:00 - 21:00 31,00 0,90 0,49 0,41 1,00

22 21:00 - 22:00 31,00 0,90 0,49 0,41 1,00

23 22:00 - 23:00 31,00 0,90 0,49 0,41 1,00

24 23:00 - 00:00 32,00 0,93 0,50 0,43 1,04

31,3 21,9 11,79 10,1 24,30

Cálculo do volume diário de vazamentos
N1 ADOTADO: 1,15

PERDAS REAIS ANUAIS CORRENTES: 7.982 m2/ano

Ext. rede 7,4

Num lig. 304

Qmin noturna: 0,9

N= log (L0/L1) / log (P0/P1)

L1= L0* (P1/P0)ˆN1

PRAI = (18*ER + 0,8*NL)*P

OBS:

Figura 11 – Modelagem de Perdas Reais Anuais Correntes a partir do cálculo do volume diário de vazamentos

As vazões e pressões 
médias em um 
setor do sistema de 
abastecimento são 
medidas ao longo de 
um dia típico
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Modelagem de perdas aparentes a partir
de consumos per capita efetivos 

Aplicativo desenvolvido especialmente para o COM+ÁGUA, chamado “Modelagem de 
perdas aparentes a partir do consumo per capita efetivo”. Necessita de dados infor-
mados para o Balanço Hídrico. Esta técnica é também uma abordagem top-down, 
tal como a do próprio Balanço Hídrico, na medida em que trabalha com hipóteses de 
perdas aparentes associadas com parâmetros de consumo per capita. Perda aparente, 
para relembrar, é toda água que é entregue aos usuários sem que o prestador seja 
capaz de contabilizá-la.

A fundamentação teórica deste modelo resume-se num pressuposto simples: o consu-
mo autorizado per capita, somado com a perda aparente per capita resulta no consumo 
per capita efetivo. Assim, a partir do consumo autorizado levantado no Balanço Hídrico 
e da estimativa de consumo per capita é obtida a perda aparente.
 
Neste modelo defi ne-se consumo per capita efetivo como sendo aquele que correspon-
de à água efetivamente entregue ao usuário, ou seja, na hipótese de que a contabiliza-
ção de consumos seja perfeita, sem falhas de cadastro ou de medição.

A partir do momento em que se obtém a perda aparente per capita, sua transformação 
em volume anual perdido depende apenas da informação de população abastecida e de 
conversão de unidades. Desta forma pode-se ter alguma noção adicional a respeito da 
razoabilidade da estimativa de perdas aparentes feita no Balanço Hídrico.

Consumo per capita necessário para atender às perdas aparentes do Balanço Hídrico (*dados de entrada)

ano 2007 pop. abast   2,770
consumo per capita efetivo 
(entregue real) (l/hab/dia) 107.2* 49,90*

volume 
fornecido 
ao sistema
245,992* m2/ano
245,9  8 m2/ano
245,243 m2/ano

volume de 
consumo
autorizado
58,456 m2/ano
58,452 L/s
58,458 L/hab/dia

consumo 
autorizado 
faturado
55,792* m2/ano
55,792 L/s
55,755 L/hab/dia

consumo medido faturado
(inclui água exportada)

volume 
de água 
faturada
55,792* 
m2/ano

consumo não medido 
faturado (estimados)

consumo 
autorizado 
não faturado
2,664* m2/ano
2,0,08 L/s
2,2,63 L/hab/dia

consumo medido 
não faturado

(usos próprios, 
caminhão-pipa, etc.)

volume 
de água 
não 
faturada 
(ANF)
190,200* 
m2/ano

consumo não medido 
não faturado

(combate a incêndios, 
favelas, etc.)

volume 
de perdas 
de água
187,536 m2/ano
58,4  56 L/s
58,4185 L/hab/dia
58,476,24%*

perdas
aparentes
49,929 m2/ano
49,922 L/s
449,38* L/hab/dia
   20,30%

consumo não autorizado

imprecisão nos hidrômetros 
e erro no manuseio de 

dados

perdas
reais
137,607 m2/ano
49,924 L/s
4    136 L/hab/dia
       55,94%*

vazamentos nas redes

vazamentos e 
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 Figura 12 – Aplicativo em planilha “Modelagem de perdas aparentes a partir do consumo per capita efetivo”.

Para que serve esse modelo

Normalmente os gestores e projetistas de sistemas trabalham com hipóteses de consu-
mo per capita efetivo, utilizadas em planos diretores ou projetos. Às vezes há estudos 
destinados a levantar este parâmetro para os sistemas. Sabe-se que consumos per capita 
variam dentro de um range limitado, razoavelmente bem defi nido. Quando se levanta 
um Balanço Hídrico para um sistema, pode-se então verifi car a qual consumo per capita 
efetivo corresponde e especular sobre a sua razoabilidade e ajuste a premissas já utiliza-
das para o mesmo sistema.

Uma vez que se tenham os volumes autorizados e de perdas aparentes anuais, pela 
técnica do Balanço Hídrico pode-se então verifi car a qual consumo per capita efetivo 
corresponde. Obtido este per capita, pode-se perguntar: é um valor que faz sentido? 
Ou devem-se rever as premissas que resultaram nas perdas aparentes apontadas pelo 
Balanço Hídrico?
 
Este aplicativo permite que, na falta de estudos mais aprofundados, se tenha uma primei-
ra estimativa para as perdas aparentes do Balanço Hídrico. Também serve para a função 
reversa, ou seja: tendo-se valores confi áveis para as perdas aparentes, acha-se o per capi-
ta real dos sistemas, permitindo que haja previsão mais confi ável das demandas futuras.
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Análise de sensibilidade para os componentes
das perdas reais 

O Bursts and Background Estimates of Components of Real Losses (BABECOMPS) é 
um modelo desenvolvido a partir do conceito BABE para a avaliação das perdas reais 
(Lambert 2002).
 
O sistema de distribuição pode ser dividido nas suas diversas partes integrantes, tais 
como reservatórios, redes primárias, redes secundárias, válvulas e hidrantes, derivações 
dos ramais (ferrule, colar de tomada ou registro-broca), tubos dos ramais e cavaletes. 
Para cada parte, necessita-se estimar:

A ocorrência de vazamentos inerentes, visíveis e não visíveis.

Freqüência de duração dos vazamentos por ano.

Tempo de duração dos vazamentos (conhecimento, localização e reparo).

Condições da Infra-estrutura (FCI).

Pressão média.

Fator noite-dia.

O BABECOMPS permite avaliar as reduções de perdas reais e os fatores econômicos 
envolvidos a partir da defi nição de diferentes alternativas e estratégias, tais como 
mudança da freqüência da pesquisa de vazamentos, alteração da pressão média ou 
incrementos na qualidade da infra-estrutura.

Por exigir uma quantidade muito grande de dados, hipóteses e estimativas, o modelo 
BABECOMPS só deve ser aplicado em áreas relativamente pequenas do setor de abaste-
cimento e apresenta algumas difi culdades de operacionalização, a despeito de resultar 
em um profundo conhecimento do fenômeno das perdas reais e das análises de sensi-
bilidade correspondentes.

•

•

•

•

•

•

Cálculo de vazamentos usando a vazão mínima noturna

A vazão mínima noturna é o principal indicador do nível de perdas reais que está ocor-
rendo em um sistema. Normalmente, o consumo noturno é reduzido, principalmente 
em áreas residenciais. Qualquer alteração na vazão mínima de uma unidade de abaste-
cimento pode signifi car ocorrência de vazamentos.

Cabe salientar que em locais onde o abastecimento é irregular, ou onde há demanda 
reprimida, o consumo noturno não fornece dados confi áveis das perdas. Nestes casos 
é melhor confi ar nos volumes diários fornecidos, associados ao conhecimento do grau 
da intermitência.

As vazões consumidas pela população abastecida pelo sistema de água variam ao longo 
do dia e do ano em razão da sazonalidade. Tipicamente, o pico diário da curva de consu-
mo está compreendido entre 12 e 14 horas. Esse pico vai caindo até atingir o consumo 
mínimo entre 3 e 4 horas.

A vazão mínima noturna ainda contém uma 
quantidade mínima de consumo, mas a 
maior parte, mais de 90%, é de vazamentos, 
aí inclusos os vazamentos inevitáveis. Esta 
quantidade de consumo pode ser medida ou 
estimada conforme o tamanho da área, resul-
tando então que o volume de vazamentos 
total pode ser determinado. 

O volume de vazamentos na hora de consumo mínimo noturno pode ser extrapolado 
para o volume de vazamentos diários por meio do uso do Fator Noite e Dia (FND).

Mais de 90% da vazão 
mínima noturna é 
de vazamentos, aí 
inclusos os vazamentos 
inevitáveis

Usando estes conceitos, Julian Thornton desenvolveu e disponibilizou para o COM+ÁGUA 
um aplicativo similar para análise de sensibilidade e decomposição dos componentes das 
perdas reais. Um fator difi cultador para seu uso é a grande quantidade de dados necessá-
rios, sendo recomendado que a interpretação dos dados seja feita por um analista experien-
te e conhecedor profundo dos conceitos, para evitar incorrer em erros de interpretação.
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Cálculo do FND
 
Com as pressões médias e o valor de N1 determinados, o valor de FND será dado por:
(equação adotada por Gonçalves 1998)

FND = (P0-1/P3-4)N1 + (P1-2/P3-4)N1+ (P2-3/P3-4)N1 +..... + (P23-24/P3-4)N1

Onde, Pi-i+1 – É a pressão média do setor em uma determinada hora do dia (por exem-
plo: P3-4 refere-se à pressão média das 3 às 4 horas).
N1 - É o fator que correlaciona pressão e vazão de vazamentos.
Caso a vazão mínima noturna ocorra em outro horário, por exemplo, entre 2 e 3 horas, a 
pressão de referência será P2-3 e não P3-4.

O cálculo do FND usando esta fórmula está ilustrado na fi gura 11 na página 143.

O Fator Noite-Dia é determinado a partir dos valores de pressões médias horárias e do 
valor mais provável de N1. Portanto, quanto melhor for a execução do ensaio de N1, 
maior a confi abilidade do valor obtido e melhor será também o resultado do FND. Por 
causa da sazonalidade das pressões médias dos setores, que variam de acordo com o 
consumo durante o ano, recomenda-se determinar o valor de FND em quatro semanas 
distintas do ano para defi nir um valor anual. Esta situação não existirá caso haja controle 
de pressão no setor, como no exemplo da fi gura 13, onde a pressão é mantida constante 
na entrada do setor por meio de um inversor de freqüência no bombeamento. 

O FND pode ser entendido como o parâmetro que corrige o valor da perda na hora 
da mínima noturna para se obter o valor da perda média diária. O FND, com unidades 
de horas/dia é infl uenciado pelo valor do parâmetro N1 e pela variação das pressões 
médias horárias do setor de abastecimento. 

Esta variação infl ui diretamente na vazão dos vazamentos. Ou seja, a vazão dos vaza-
mentos não é constante ao longo de um dia: quando o sistema está submetido a uma 
pressão média maior, a vazão dos vazamentos é maior; quando as pressões são meno-
res, as perdas por vazamentos também são menores. 

Nas determinações sazonais do FND utiliza-se o mesmo valor de N1 defi nido em ensaio, 
desde que a rede não venha a sofrer mudanças estruturais como o remanejamento ou 
a troca de trechos expressivos de rede. Caso isto não ocorra, as características básicas 
da rede de abastecimento não irão se alterar, de forma que será mantida a resposta 
do sistema (em termos da ocorrência ou não de vazamentos) ante as pressões médias 
vigentes e a manutenção do valor de N1. 

Analogamente, em setores providos de controle de pressões noturnas por válvulas redu-
toras de pressão moduladas por tempo, as pressões durante a madrugada são sensivel-
mente menores que as pressões diurnas. Com isso, as perdas por vazamento durante o 
dia superam as perdas noturnas. Nesses casos, o valor de FND pode ser superior a 24, 
dependendo da intensidade do controle de pressões noturnas.
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As capacitações relacionadas com a temática de perdas reais no âmbito do COM+ÁGUA 
procuraram atingir os seguintes objetivos:

Apoiar e fortalecer uma linguagem técnica comum dentro dos prestadores.
Ampliar a compreensão dos agentes diante do novo quadro de transformações vivi-
das pelas empresas e das exigências representadas pelos novos desafi os impostos.
Desenvolver atitudes adaptadas ao fomento e gerenciamento dos processos de 
mudanças exigidas.
Melhorar o desempenho nas condições vigentes, bem como estimular e ampliar a 
análise crítica e construtiva.
Apresentar técnicas e modelos, suas tendências e seus impactos nas organizações e, 
particularmente, a aplicabilidade no próprio prestador.
Incentivar o intercâmbio e a aprendizagem com os colegas de trabalho.
Ampliar o foco temporal e o número de elementos considerados nos processos deci-
sórios gerenciais.

Em síntese, procurou-se por meio das ações de capacitação:

Dotar os quadros das empresas das competências requeridas pelos novos desafi os 
colocados e pela crescente importância que a efi ciência e boa gestão dos sistemas de 
abastecimento vêm assumindo.

Conceber e implementar estratégias que lhe permitam atuar de forma efi ciente no 
gerenciamento dos recursos públicos e ser efi caz na resposta às suas demandas. 

Fortalecer uma linguagem gerencial comum e a visão sistêmica do trabalho e atua-
ção de cada parte ou setor no âmbito global do prestador, fomentando uma atitude 
voltada à aprendizagem permanente e ampliando o conhecimento dos meios e dos 
caminhos para o autodesenvolvimento dos seus profi ssionais.

Para o atendimento dos requisitos e premissas abordados acima, foram construídas as 
ementas relacionadas às metodologias propostas pelo Projeto COM+ÁGUA relacionadas 
ao controle de perdas reais.

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

Capacitações Foram realizadas duas capacitações nacionais, em cursos de 40 horas, para nivelamento 
teórico e conceitual, e estudados os métodos e técnicas modernas relacionados com o 
assunto. Depois disso foram feitas capacitações em processo nos prestadores parceiros 
do projeto.

A primeira capacitação em processo enfocou, principalmente, os seguintes temas:

Medição de grandezas hidráulicas (introdução, princípios e fundamentos de hidráulica 
aplicada, equipamentos e tecnologias disponíveis, explanação dos procedimentos 
para a capacitação em campo).

Estudos de controle de pressão (introdução, estudos de setorização, tecnologias de 
controle de pressão, critérios para dimensionamento, elaboração de projetos executi-
vos, instalação, comissionamento e manutenção de VRP).

Combate aos vazamentos não visíveis (introdução, princípio físico de ensaios acústi-
cos, equipamentos e tecnologias disponíveis, apresentação do procedimento ABENDE 
PR 051, metodologias para priorização de áreas para detecção de vazamentos, proce-
dimentos para elaboração de relatórios e explanação sobre os procedimentos para a 
capacitação em campo).

Ao fi nal da capacitação os participantes deverão ter condições de:

Compreender e analisar os dados de medição de grandezas hidráulicas.
Identifi car e localizar vazamentos não visíveis por meio de  metodologia apropriada.
Utilizar os equipamentos de pitometria e detecção de vazamentos.
Interpretar gráfi cos de vazão e pressão com ênfase em estudos para otimização do 
sistema de abastecimento.
Defi nir critérios de setorização, Zonas de Medição e Controle.
Priorizar áreas para a detecção de vazamentos.
Elaborar relatórios de vazamentos e reparos.
Defi nir procedimentos para detecção de vazamentos e medições de grandezas 
hidráulicas.
Defi nir áreas potenciais ao controle de pressão, com aplicação de planilha eletrônica.
Defi nir diretrizes para implantação e comissionamento de válvulas redutoras 
de pressão.

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
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O conteúdo programático foi assim distribuído:

DIA TEMA

1º DIA - conteúdo teórico

Medições de grandezas hidraúlicas

Estudos de controle de pressão

Combate a vazamentos não visíveis

2º DIA - atividades em campo
Apresentação dos equipamentos de medição

Utilização em campo dos equipamentos de medição

3º DIA - atividades em campo
Apresentação dos equipamentos de detecção

Utilização em campo dos equipamentos de detecção

4º DIA - atividades em campo Utilização em campo dos equipamentos de detecção

5º DIA - avaliação dos resultados obtidos

Avaliação dos dados extraídos em campo

Esclarecimento de dúvidas, verifi cação dos planos 
de ação relacionados e considerações fi nais

A segunda capacitação em processo abordou a temática do Balanço Hídrico. Ao fi nal da 
capacitação os participantes deverão ter condições de:

Elaborar, compreender e analisar os dados do Balanço Hídrico de cada prestador, com 
utilização dos dados disponíveis.
Calcular e entender os indicadores de desempenho propostos pela IWA para compre-
ender o fenômeno das perdas de água.
Analisar, com base nos dados do Balanço Hídrico, onde estão localizadas as maiores 
perdas no sistema.

O conteúdo programático foi assim distribuído:

•

•

•

DIA TEMA

1º DIA 
Revisão dos conceitos para elaboração do Balanço Hídrico

Verifi cação dos dados disponíveis para elaboração do balanço

2º DIA 

Proposta para obtenção de dados para elaboração do Balanço Hídrico

Finalização do balanço e análise dos indicadores de desempenho

Um dos subprojetos do COM+ÁGUA foi denominado Sistema Cadastral Técnico e 
Modelagem Hidráulica. Tal junção não foi por acaso. Tradicionalmente, os prestadores 
de serviços associam o cadastro técnico ao cadastro de redes e de unidades operacionais 
e estabelecem para estes cadastros objetivos ligados à necessidade de manutenção da 
infra-estrutura e estudos e projetos. Na acepção que o COM+ÁGUA pretendeu, “sistema 
cadastral técnico” é algo que vai além disso. 

A ampla disseminação dos softwares de geoprocessamento, aplicativos e bancos de 
dados geográfi cos e de modelagem hidráulica permitiu níveis de manipulação para as 
informações difíceis de imaginar anteriormente. 

Primeiro, os aplicativos de geoprocessamento permitiram facilmente unir dados de 
cadastros que eram (ou ainda são) tratados separadamente dentro das organizações, 
como o cadastro de redes (água e esgotos), de unidades operacionais, de equipamen-
tos, o cadastro comercial, bancos de dados da macromedição, etc., possibilitando desta 
forma a agregação de informação antes dispersa. Segundo, os softwares de modelagem 
hidráulica abriram a possibilidade de se modelar a operação dos sistemas, amplifi cando 
a função dos cadastros, antes restrita à função de manutenção. 

A possibilidade de modelar hidraulicamente a operação dos sistemas levou esta ativida-
de a outro patamar tecnológico, abrindo a possibilidade de se compreender de fato e à 
priori o funcionamento do sistema e intervir nele de uma forma planejada, sem ter de 
recorrer a experimentos de tentativa e erro. 

Sistema Cadastral Técnico e Sistemas 
de Informação Geográfi ca (SIG)

GEOPROCESSAMENTO – Conjunto de tecnologias voltadas para a coleta e 
tratamento de informações espaciais para objetivos específi cos. As atividades 
envolvendo o geoprocessamento são executadas por softwares comumente 
chamados de Sistemas de Informação Geográfi ca. SIG é um sistema que 
processa dados gráfi cos e não gráfi cos (alfanuméricos) com ênfase a análises 
espaciais e modelagens de superfícies.
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Um SIG pode ser defi nido também como “um sistema composto por hardware, 
software, pessoas e procedimentos, projetados para realizar uma efi ciente 
captura, armazenagem, atualização, manipulação, análise, modelagem e 
exibição de dados geografi camente referenciados para solução de diferentes 
tipos de problemas”. De maneira simples pode-se dizer que o SIG é um sistema 
baseado em computador, que armazena e processa dados que descrevem 
lugares e eventos sobre a superfície da Terra (Lovato, Aranha, Goes, 1992).

Integração dos cadastros com ferramentas SIG

A necessidade de cadastros para além da função tradicional de apoio à manutenção, 
qual seja, sua manipulação por meio de geotecnologias e base indispensável da mode-
lagem hidráulica na operação, introduziu novas demandas e requisitos no seu desenvol-
vimento. Estas novas demandas foram:

Base cartográfi ca digital georreferenciada. Uma base completa e atualizada é o alicer-
ce básico para o aproveitamento das potencialidades do geoprocessamento, entre as 
quais a de espacialização das informações no território e chave para a união de infor-
mações dispersas em diversos bancos de dados.

As unidades geométricas fundamentais para a construção da topologia de objetos 
em um software de SIG são apenas três: ponto, linha, polígono. Além disso, os softwa-
res de SIG podem trabalhar com dados semânticos (alfanuméricos). Os softwares de 
Computer Aided Design (CAD) que normalmente hospedam as informações cadas-
trais, ao contrário, têm uma diversidade muito maior de elementos topológicos e 
dispõem de pouquíssimos recursos para trabalhar com dados alfanuméricos. Assim, a 
transição das informações de CAD para SIG são quase sempre custosas e exaustivas: 
surge a necessidade de converter os dados de CAD para SIG e de garantir a conecti-
vidade entre os elementos geométricos, fundamentais tanto para o SIG quanto para 
a exportação de dados para os modelos hidráulicos. Quando o cadastro nem sequer 
está digitalizado, as difi culdades são ainda maiores.

A utilização de softwares de modelagem hidráulica como ferramenta de planejamento 
operacional do sistema demanda que o sistema cadastral técnico seja capaz de atuali-
zar as informações para os modelos hidráulicos com facilidade. Assim, é desejável que 

•

•

•

os softwares de cadastro tenham formas automáticas de fornecer estas informações 
em geometria aceitável e conteúdo ditado pelas necessidades dos modelos desenvol-
vidos nos softwares de modelagem hidráulica.

As demandas colocadas pela necessidade de migrar e traduzir dados naturalmente 
representam custos, mesmo que venham a ser utilizadas ferramentas de software 
livre, entretanto com um enorme ganho do ponto de vista gerencial. Na verdade o 
gerenciamento integrado só se viabiliza na prática com ferramentas que possibilitem 
a integração das bases de dados. Neste processo de integração fi cará evidente que 
algumas informações armazenadas são desnecessárias e outras, importantes, terão 
que ser levantadas.

Um equívoco grave, porém comum entre os gestores de sistemas, é achar que tudo 
se resume a softwares e, caso estes não tenham custos de licença, tudo pode ser feito 
sem nenhum investimento. Esta visão simplista não tem o menor embasamento, já 
que está em jogo, além de tudo, uma mudança de cultura, um novo modo de fazer as 
coisas, que envolverá certamente uma longa curva de aprendizado e intenso processo 
de capacitação para uma parte ponderável do pessoal envolvido nos processos da 
operação. Para não falar da árdua tarefa de migrar e atualizar as bases de dados, em 
CAD e em papel, garantindo que sejam estabelecidos procedimentos de rotina para 
que se mantenham atualizados e completos ao longo do tempo, ganhando cada vez 
mais confi abilidade.

Especialmente importante para o planejamento operacional é a possibilidade viabiliza-
da pelos SIG de unir as informações do cadastro comercial com o cadastro das redes de 
água. A informação comercial nos prestadores de serviços normalmente está organizada 
segundo as necessidades próprias da área comercial, sem a preocupação sistêmica de 
disponibilizá-la segundo as necessidades da operação. 

A compatibilização dos limites geográfi cos dos setores comerciais com os setores de 
abastecimento, apenas, é algo que ajuda, mas não resolve todo o problema. O ideal é que 
a operação possa acessar a informação comercial para qualquer porção de interesse do 
sistema, como, por exemplo, para uma Zona de Medição e Controle que se queira defi nir, 
um setor ou zona de pressão, uma área para booster, um setor de manobra, ou uma área 
que possa ser associada a um nó de demanda no modelo hidráulico. Tal nível de integra-
ção das informações só é possível na prática com o uso de uma ferramenta SIG.
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Implementação da ferramenta SIG no 
Projeto COM+ÁGUA

O cadastro de uma rede de abastecimento de água é construído com base em informa-
ções de campo, desenhos, plantas, croquis e arquivos digitais. Em geral os prestadores 
mantêm seu cadastro técnico em bases digitais construídas em softwares CAD.

No Projeto COM+ÁGUA enfatizou a importância de um cadastro confi ável e atual para 
uma operação efi caz de sistemas de abastecimento de água. É imprescindível que o 
cadastro esteja bem organizado, atualizado e confi ável, uma vez que tais condições 
facilitam as atividades rotineiras e emergenciais de operação, manutenções preventivas 
e corretivas das instalações, bem como subsidiam com exatidão o desenvolvimento dos 
projetos e estudos do sistema.

Defi niram-se no âmbito do projeto quais os requisitos básicos de um cadastro técnico:

Confi abilidade.
Facilidade de acesso.
Rapidez na obtenção de informações.
Existência de critérios para revisão e atualização periódicas.
Existência de critérios para introdução de novos dados e informações.
Interface com softwares de CAD, buscando assim a melhor solução em termos de 
informática.
Interface com o modelo hidráulico, exigindo uma revisão e complementação de modo 
a promover a compatibilização com a interface.
Conter todos os dados reais de campo (cotas, dimensões, equipamentos, locação, etc.) 
apresentados em plantas, cortes, perfi s, e outras informações importantes de todo o 
sistema de abastecimento de água.

Um cadastro fi el à realidade torna-se imprescindível quando se deseja operar sistemas 
por Zonas de Medição e Controle, uma vez que a setorização e a conseqüente delimita-
ção destas zonas são ações facilitadas quando se tem em mãos um cadastro confi ável 
com informações conectadas a um banco de dados georreferenciados.

No âmbito do Projeto COM+ÁGUA foi sugerido o uso da plataforma Terralib para cons-
trução de pacotes computacionais com uso de ferramentas SIG. O Terralib é uma biblio-

•
•
•
•
•
•

•

•

GEORREFERENCIAMENTO
Os Sistemas de Informação Geográfi ca  permitem realizar análises complexas, 
ao integrar dados de diversas fontes e ao criar bancos de dados georreferen-
ciados. Georreferenciar uma imagem ou um mapa é tornar suas coordenadas 
conhecidas num dado sistema de referência. Este processo se inicia com a 
obtenção das coordenadas de pontos da imagem ou do mapa a serem geor-
referenciados, conhecidos como Pontos de Controle.
Os Pontos de Controle são locais que oferecem uma feição física perfeitamente 
identifi cável, tais como intersecções de estradas e de rios, represas, pistas de 
aeroportos, edifícios proeminentes, topos de montanha, dentre outros.
A obtenção das coordenadas dos Pontos de Controle pode ser realizada em 
campo (a partir de levantamentos topográfi cos Global Positioning System 
- GPS) ou ainda por meio de mesas digitalizadoras, outras imagens ou mapas 
(em papel ou digitais) georreferenciados.

teca de classes e funções para sistemas de informações geográfi cas, disponível a partir 
da internet com o código aberto, permitindo um ambiente colaborativo e o seu uso para 
o desenvolvimento de diversas ferramentas SIG. 
O seu principal objetivo é permitir o desenvolvimento de uma nova geração de aplica-
ções SIG, baseadas em avanços tecnológicos de bancos de dados espaciais. O Terralib 
é um software livre com o qual já foram desenvolvidos aplicativos direcionados para 
cadastro de redes de água e esgotos. 
A implementação deste tipo de aplicativo não teria custos com licenças de uso de 
software, porém não seriam evitados outros gastos como: constituição ou atualização de 
base cartográfi ca georreferenciada; customização de aplicativos e migração de dados; 
hardware e estrutura de rede; capacitação de pessoal, etc.

SIG e ferramentas de mapeamento

Os softwares de aplicação SIG, embora façam uso de ferramentas computacionais como 
banco de dados, CAD e programas de automação cartográfi ca, não devem ser confundi-
dos. Um software pode ser considerado um aplicativo SIG se ele for capaz de:

Realizar operações espaciais da base de dados. 
Organizar e manipular as relações topológicas entre as feições representadas no mapa.

•
•
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Ligar conjunto de dados diferentes, utilizando a localização geográfi ca como chave 
de ligação.

Um SIG é composto por diferentes subsistemas para tratamento da informação geográ-
fi ca, conforme se observa na fi gura 13. Buzai e Durán (1990) classifi cam estes subsiste-
mas como os componentes do SIG:

Armazenamento e organização de dados espaciais gráfi cos: digitalização vetorial 
como procedimento manual (uso de mesa digitalizadora), digitalização raster automá-
tica (uso de scanners) ou arquivo que provém diretamente dos sensores remotos.
Armazenamento e organização dos dados espaciais alfanuméricos: estes dados, com a 
sua localização espacial explícita, se organizam em arquivos computacionais e podem 
ser efi cientemente recuperados com o propósito de sua modifi cação, ampliação, tra-
tamento estatístico ou para serem associados às correspondentes entidades gráfi cas 
georreferenciadas.
Tratamento de dados: utilização das ferramentas que o SIG apresenta para mani-
pular o contido nos sistemas anteriores e realizar, a partir deles, procedimentos de 
análise espacial.
Relatório dos resultados: relatórios obtidos por meio dos periféricos de saída (impres-
sora, plotter, etc) e das respostas obtidas mediante os procedimentos realizados com 
o sistema anterior.

•

•

•

•

•

Tratamento dos 
Dados

Relatório dos 
Resultados

Armazenamento
e organização de
dados espaciais
gráfi cos

Armazenamento
e organização de
dados espaciais
alfanuméricos

Figura 13 – Tratamento da informação geográfi ca. (Dorca et al., 2002)

A abordagem metodológica de implantação dos conceitos e práticas relacionados ao 
uso de ferramemtas SIG está descrita na ementa da capacitação em processo denomi-
nada Capacitação e Assessoria em Geoprocessamento.

Capacitação e assessoria em geoprocessamento “SIG”

O COM+ÁGUA proveu capacitação aos prestadores parceiros do projeto com o objeti-
vo geral de criar mecanismos para iniciar as atividades de criação de um mapeamento 
básico com Terralib para o futuro cadastro de redes, visando à exportação para o Epanet. 
Os seguintes objetivos específi cos foram estabelecidos:

Identifi car que mapeamento mínimo será necessário para o cadastramento de redes.
Avaliar a situação atual com relação ao cadastro de redes existentes no prestador.
Avaliar quantidade de recursos fi nanceiros e humanos necessários para a implantação 
do cadastro de redes.
Entender os princípios de funcionamento de um banco de dados geográfi co com tec-
nologia Terralib e integração com Epanet.
Entender a diferença entre desenhos CAD e SIG e como integrá-los com Epanet.

Ementa:
O curso foi estruturado de maneira a propiciar a atualização e aprofundamento do 
conhecimento, bem como o desenvolvimento de habilidades para preparar um 
cadastro georreferenciado das redes de água com Terralib, visando à possibilidade de 
exportá-las para o software Epanet. 
O curso teve início com o nivelamento de conceitos de geoprocessamento e SIG para 
o cadastro de redes de água. A partir desse referencial, foram apresentados os instru-
mentos necessários para a compreensão do gerenciamento do cadastro de redes.

•
•
•

•

•

•

•

DIA TEMA

1º DIA

Reunião com responsável por mapeamento/cartografi a da prefeitura (geralmente a 
Secretaria de Planejamento)

Reunião com a área de informática do prestador de serviço

Reunião com departamento de projeto e obras

Reunião com departamento de manutenção

2º DIA
Capacitação

Reunião com a direção
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Introdução

Nos países mais desenvolvidos, na medida em que os sistemas de abastecimento de 
água se aproximam de sua capacidade-limite de atendimento, percebe-se uma evolu-
ção da fase de construção do sistema para a fase de gestão, com as organizações base-
ando-se primordialmente em parâmetros de efi ciência e efi cácia. 

Os problemas enfrentados pelos técnicos dos prestadores, consultores e projetistas 
evoluem para uma procura cada vez maior de racionalidade, onde os investimentos são 
planejados e priorizados, com análise de tempo de retorno. Partindo-se dessa premissa 
de busca pela otimização dos serviços e de resultados obtidos, a tecnologia e o plane-
jamento estratégico das ações de operação de sistemas de abastecimento de água são 
vistos como opções incontornáveis para a racionalização dos investimentos.

No Brasil a modelagem de sistemas de abastecimento de água permaneceu, até muito 
recentemente, como ferramenta utilizada quase que exclusivamente no meio acadêmi-
co e, sobretudo, focada principalmente na investigação de problemas teóricos ou aplica-
ções experimentais. A sua efetiva utilização nos serviços de abastecimento de água era 
reduzida e restrita às grandes companhias. 

O surgimento recente de modernos programas de modelagem hidráulica e a dissemi-
nação dos softwares de livre distribuição vieram igualmente contribuir para tornar a 
ferramenta acessível a um número cada vez maior de usuários.

Nos aspectos ligados ao software de simulação hidráulica, a abordagem apresentada no 
presente documento é aplicável à generalidade dos programas disponíveis no merca-
do, muito embora o material tenha como referencial o Epanet, pacote computacional 
originário da Agência Ambiental Americana (EPA) e traduzido em diversas línguas, 
testado e utilizado mundialmente com sucesso. Este programa dispõe atualmente de 
uma versão nacional desenvolvida pelo Laboratório de Efi ciência Energética e Hidráulica 
em Saneamento (LENHS) do Centro de Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) com o respectivo manual de utilização. 

Modelagem hidráulica

O cadastro assume um elevado grau de importância na modelagem hidráulica de sis-
temas de abastecimento de água, de forma que cadastros inefi cientes, incompletos, 
desatualizados ou inexistentes podem inviabilizar a modelagem matemática. No intuito 
de acompanhar a tendência dos países mais desenvolvidos e atender às demandas exis-
tentes nos sistemas de abastecimento de água, o Projeto COM+ÁGUA previu o advento e 
implantação nos prestadores de formas mais organizadas e efi cazes de suporte da infor-
mação cadastral e operacional, como os Sistemas de Informação Geográfi ca.

O acesso e a obtenção do programa e do manual citado na página ao lado 
podem ser feitos por meio do endereço eletrônico:

http://www.lenhs.ct.ufpb.br/html/downloads.html.

Para o acesso ao manual, que está em formato pdf, é necessário que o usuário tenha instalado em 
seu computador o software Adobe Reader ou programa similar. 

Conceitos

Modelos de simulação hidráulica são ferramentas que permitem, com uma margem de 
erro estimável, analisar, planejar e prever o comportamento hidráulico de um sistema de 
abastecimento a partir das características de seus componentes, regime de operação e 
consumos solicitados. Ou seja, os modelos permitem a rápida e efi caz realização de aná-
lises de sensibilidade e simulação de cenários variados, com uma pequena margem de 
erro, sem precisar interferir diretamente no sistema real e dessa forma expô-lo a modos 
de operação desconhecidos.

A simulação do comportamento de um sistema pode ser utilizada para prever sua 
resposta a uma determinada condição operacional ou de demanda. Os problemas pro-
venientes de tais condições podem então ser antecipados e as soluções avaliadas antes 
dos investimentos serem realizados.

Um modelo de simulação hidráulica de sistemas de abastecimento de água constitui-se de:

Conjunto de dados descritivos das características físicas do sistema, consumos e 
manobras operacionais.

•
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Conjunto de equações matemáticas que reproduzem o comportamento hidráulico 
dos componentes individuais e do sistema como um todo, expressas em termos das 
principais variáveis de estado, como vazão nos tubos e pressão nos pontos notáveis 
(junções, saídas de reservatórios, etc.).

Algoritmos numéricos necessários para a resolução desse conjunto de equações 
matemáticas.

Um modelo pode ser formulado e resolvido de forma inteiramente manual, sem o 
recurso de ferramentas computacionais. O desenvolvimento de métodos numéricos de 
resolução do sistema de equações envolvido nas formulações utilizadas antecedeu em 
várias décadas o advento dos computadores. No entanto, dada a complexidade e moro-
sidade inerente dos cálculos, foi com a implementação da informática que os modelos 
desse tipo passaram a constituir uma ferramenta viável e útil para a simulação efetiva 
dos sistemas sob diversas condições operacionais. 

•

•

Figura 14 – Interface gráfi ca do simulador hidráulico Epanet, com representação do traçado de rede sobrepos-
to à imagem de satélite e geração dos valores da simulação hidráulica, pressão nos nós e vazão nos tubos.

Na fi gura 14 é apresentada uma interface gráfi ca do Epanet com a simulação de um 
modelo hidráulico desenvolvido, onde são apresentados os valores de pressão nos nós 
em metro de coluna d’água e vazão nos tubos (L/s).

Figuras 15.a e 15.b – Exemplos de formas diferentes de exibir os resultados de simulação para
um mesmo elemento da rede (nó 5): (a) tabela; (b) gráfi co de série temporal da pressão.

Nas fi guras 15.a e 15.b estão ilustradas formas diferentes de apresentação dos dados de 
simulação no Epanet para um mesmo elemento de rede, no caso o nó 5. Na fi gura 15.a 
os dados de consumo, carga hidráulica e pressão do nó 5 são apresentados em forma de 
tabela para as 24 horas do dia. Na fi gura 15.b é mostrado o gráfi co de uma série temporal 
de variação da pressão do nó 5 (para 24 horas).

Aspecto metodológico da implementação da 
ferramenta modelo hidráulico na operação de sistemas, 
na ótica do Projeto COM+ÁGUA

O desenvolvimento de modelos de simulação para uso operacional deverá ser abor-
dado de uma forma estruturada e sistemática, de forma que permita garantir o melhor 
aproveitamento possível dos esforços e recursos investidos, tanto na geração da solução 
inicial como na manutenção do modelo validado.
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Diagrama de fases para desenvolvimento 
de um modelo hidráulico

FASE A - planejamento do modelo

FASE B - construção do 
modelo - descrição física do sistema

FASE C - construção do 
modelo - consumos

FASE D - construção do modelo
- controle operacional

FASE E - calibração do modelo

FASE F - exploração do modelo e 
planejamento de gestão futura

Figura 16 – Diagrama de fases para construção de um modelo hidráulico.
Fonte: LNEC, Portugal

A seguir são descritos os principais objetivos e os resultados esperados para cada fase 
do processo de desenvolvimento. 

FASE A – Planejamento do desenvolvimento do modelo

Principais ações:
Defi nição e escolha do sistema a ser modelado, do âmbito e objetivos de cada projeto 
de modelagem.
Estabelecimento dos usos preferenciais e prioritários do modelo.
Levantamento preliminar de disponibilidade de dados de cadastro comercial e ope-
racional.
Identifi cação de necessidades prioritárias de dados complementares, incluindo quan-
do necessário a apresentação de propostas de alteração de procedimentos de coleta 
de dados.
Defi nição da equipe de projeto incluindo o gestor de modelo (recomenda-se que o 
gestor seja o responsável pelo subprojeto de modelagem hidráulica no prestador).

Resultados
Especifi cação fi nal do objeto de estudo (Célula de Controle), dos usos prioritários do 
modelo, das opções de modelação e equipe envolvida.

FASE B – Construção do modelo – descrição física do sistema

Principais ações:
Coleta dos dados necessários para a descrição física do sistema – cadastro das redes, 
de reservatórios, de estações elevatórias, de válvulas utilizadas para operação e outros 
elementos físicos.
Geração dos dados prioritários eventualmente em falta.
Estruturação dos dados físicos para carregamento no modelo.

Resultados
Arquivo computacional do modelo contendo a descrição física completa do sistema 
(tubulações, nós, reservatórios, válvulas, estações elevatórias e outros dispositivos 
físicos).
Relatório descrevendo a forma como foram obtidos e processados os dados físicos 
inseridos no arquivo digital do modelo.

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

A fi gura 16 esquematiza as fases necessárias para o desenvolvimento de um modelo útil 
para a operação do sistema de abastecimento.
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FASE C – Construção do modelo – descrição de consumos e vazões

Principais ações:
Medição, coleta e formatação dos dados de medição de vazão na rede.
Identifi cação dos dados prioritários em falta e sua geração por meio de campanhas de 
medição na rede.
Análise estatística dos dados de vazão, construção da curva de padrões de consumo 
e tipifi cação de cenários.
Defi nição relativa à distribuição espacial de consumos na rede.
Estimativa e simulação de consumos nos nós da rede.
Processamento dos dados de consumo para carregamento do modelo.

Resultados
Consumos nos nós e de padrões temporais de consumo no arquivo computacional do 
modelo previamente criado – caso se pretenda criar vários cenários de modelagem, 
existirá pelo menos um arquivo de modelo por cenário.
Relatório descrevendo os resultados da modelação de consumos, geração de padrões 
adimensionais e estimativa de consumos na rede. Deverão constar também no rela-
tório eventuais alterações no modo de obtenção dos dados de consumo no banco de 
dados.

FASE D – Construção do modelo – Controle operacional

Principais ações:
Levantamento das regras de operação do sistema, nomeadamente níveis de operação 
de reservatórios, manobras de registros de vazão, regulagem de válvulas e bombas e 
modo de operação do sistema de telemetria (caso exista).
Introdução de todos esses elementos no arquivo computacional do modelo construí-
do e das regras operacionais de controle do sistema, níveis de operação de reservató-
rios, manobras de registros de vazão e regulação de válvulas e bombas.
Processamento dos dados coletados para carregamento no modelo.

Resultados
Defi nição fi nal dos elementos descritivos das regras operacionais de controle, níveis 
de operação de reservatórios, manobras de registros de vazão e regulação de válvulas 
e bombas.

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

Relatório com descrição das regras operacionais de controle, níveis de operação dos 
reservatórios, manobras de registros de vazão e regulação de válvulas e bombas. 
Deverão ser documentadas as várias confi gurações físicas e as soluções de modelação 
adotadas que as reproduzam. 

FASE E – Calibração do Modelo

Principais ações:
Identifi cação das necessidades de calibração e planejamento dos trabalhos a executar.
Realização de campanhas de medição de rede (vazões e pressões) e de ensaios de 
perda de carga com vistas à calibração do modelo.
Calibração interativa do modelo por comparação com os resultados de campo.

Resultados
Versões calibradas e plenamente funcionais do modelo, de acordo com os cenários 
selecionados previamente.
Atualização do manual do modelo.
Relatório descrevendo os ensaios de perda de carga e as medições realizadas em cam-
po, bem como o processo de calibração do modelo.

FASE F – Exploração do modelo e planejamento da gestão futura

Principais ações:
Reavaliação dos objetivos prioritários para o modelo, inicialmente determinados na 
Fase A.
Estabelecimento do modelo em ambiente de utilização fi nal e exploração com vistas 
à satisfação dos objetivos prioritários.
Estabelecimento de procedimentos de utilização do modelo.
Planejamento do desenvolvimento continuado do modelo.
Estabelecimento de procedimentos de atualização do modelo.
Interligação com os sistemas de informação e banco de dados do centro de controle 
operacional (CCO).
Escolha de estratégias futuras para utilização do modelo.

Resultados
Versões calibradas, funcionais e atualizadas do modelo, de acordo com os cenários 

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

•
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selecionados previamente e com as utilizações fi nais decididas para o modelo.
Manual completo e atualizado de construção e calibração do modelo.
Estrutura interna de gestão do modelo, sob a direção do gestor do modelo.
Relatório fi nal de desenvolvimento do modelo.

A metodologia empregada no Projeto COM+ÁGUA de apresentação dos conceitos e 
ferramentas inerentes ao processo de modelagem hidráulica de redes de abastecimento 
de água desenvolve-se da seguinte maneira:

Inicialmente se realiza uma apresentação onde são abordadas as principais funciona-
lidades do software de modelagem hidráulica Epanet, cujo objetivo principal é intro-
duzir os principais conceitos da área de modelagem e funcionalidades do software. 
Basicamente a apresentação divide-se em duas partes: a primeira é fundamentalmen-
te conceitual e a segunda baseia-se em uma abordagem prioritariamente prática do 
assunto com a realização de simulação de cenários de sistemas de abastecimento de 
água reais sob diversas condições de operação, explorando as funcionalidades do 
programa. 

Ao fi nal é fornecido um check list que contém as ações básicas necessárias para a 
construção do modelo hidráulico das Zonas de Medição e Controle escolhidas para o 
exercício de modelagem. O preenchimento desse documento é essencial para a orga-
nização das ações futuras de construção do modelo hidráulico no Epanet.

Ressalta-se a importância do registro de ações referentes à elaboração do modelo em 
um manual de construção e utilização do modelo que será fundamental na operação 
e planejamento do modelo hidráulico.

•
•
•

•

•

Capacitações

A capacitação em processo suplementar, com foco na modelagem hidráulica como fer-
ramenta para a gestão e planejamento da operação de sistemas de abastecimento de 
água, foi realizada com os seguintes objetivos gerais:

1. Compreender a importância e as funcionalidades da modelagem hidráulica no 
planejamento e operação de sistemas de abastecimento de água.

2. Compreender a relação de interdependência que a modelagem hidráulica tem 
com os diversos setores de um prestador de serviços de abastecimento de água: área 
comercial, cadastro técnico e sistemas de georreferenciamento, operação e manuten-
ção de redes, macromedição, telemetria, sistema supervisório e energia elétrica.
3. Avaliar a importância de registrar as informações referentes ao carregamento e 
manutenção do modelo hidráulico em um banco de fi chas cadastrais.

E objetivos específi cos:

1. Criar a documentação do modelo hidráulico, com um banco de dados (fi chas 
cadastrais) contendo histórico de informações e respectivos procedimentos de atua-
lização.
2. Utilizar a modelagem hidráulica como uma ferramenta de auxílio no planejamento 
e operação dos sistemas de abastecimento de água.

A ementa explorada durante a capacitação contemplou a importância e a necessidade 
da construção de um macromodelo hidráulico representativo do esqueleto do sistema 
de abastecimento em sua totalidade para o planejamento e gestão da operação.

Esta abordagem sistematiza todas as demais explanações durante a capacitação, 
reiterando o macromodelo, como ponto de partida para a construção de modelos 
mais detalhados em determinados setores do sistema, ou mesmo zonas de medição 
e controle.

A integração entre diversas ações no âmbito do prestador de serviços é de fundamental 
importância para o sucesso da implementação do modelo hidráulico no planejamento 
e gestão da operação do sistema.

Para efeito de demonstração de preenchimento da documentação de registro do mode-
lo e sua importância, deve-se explorar o modelo hidráulico construído para a zona de 
medição e controle. 

O modelo hidráulico pode ser útil na verifi cação de inconsistências no cadastro, indi-
cação de áreas com maior possibilidade de vazamentos, localização de pontos médios, 
importância do modelo na priorização de ações no combate a perdas, etc. 
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Destaca-se a importância da criação de procedimentos-padrão para a construção de 
modelos hidráulicos e a criação e manutenção de um banco de dados (fi chas cadastrais) 
contendo as informações necessárias para o desenvolvimento e atualização do modelo 
hidráulico construído.
 
Por fi m, como um modelo hidráulico pode ser utilizado como ferramenta para gestão 
integrada do sistema de abastecimento de água, com a aplicação de informações dos 
diversos setores do prestador de serviços, como dados do setor comercial, cadastro 
técnico, informações das equipes de pitometria, manutenção, operação de redes e da 
central de controle operacional.

O conteúdo programático foi assim distribuído:

DIA TEMA

MANHÃ

Importância e funcionalidades da simulação hidráulica

Relação de interdependência que a modelagem hidráulica tem com os diversos setores 
de um prestador de serviço

Planejamento e gestão do desenvolvimento de um modelo - criação de uma 
equipe técnica

Importância e necessidade da construção de um macromodelo hidráulico 
representativo do esqueleto do sistema

Apresentação do manual de construção do modelo hidráulico - fi chas técnicas de instalações 
especiais e das redes

Defi nição dos pontos de monitoramento de vazão e pressão para calibração do modelo

2º DIA

Apresentação do manual de construção do modelo hidráulico - fi chas técnicas de calibração

Carregamento das fi chas técnicas do modelo

Utilização da modelagem hidráulica no uso efi ciente da energia elétrica e outras aplicações
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No desenvolvimento do COM+ÁGUA um dos subprojetos foi chamado de macrome-
dição e automação, dada a importância que assume a medição e a necessidade de um 
processamento rápido dos dados obtidos e sua transformação em informação gerencial, 
ou seja, ferramenta para a tomada de decisão oportuna. De fato, se os dados da medição 
não alimentam os processos de tomada de decisão na rotina da operação, pode-se dizer 
que a medição está sendo desperdiçada. É mais uma perda no sistema.

Previu-se o estabelecimento de diretrizes para a macromedição, telemetria dos dados 
e processamento em um centro de controle operacional do sistema; a instalação de 
macromedidores, prioritariamente para atender às necessidades de aferição de resulta-
dos do COM+ÁGUA; a constituição de equipe de medição, equipada com instrumentos 
portáteis, capazes de fazer medições temporárias e gerenciar manutenções e calibra-
ções no parque de medidores.

Os sistemas de medição constituem-se em um instrumento 
indispensável para a gestão e para o aumento da efi ciência 
operacional de um sistema de abastecimento de água, 
permitindo conhecer o seu funcionamento e possibilitan-
do que seja de fato gerenciado. Sem medição de vazões, 
pressões e níveis, entre outros parâmetros relevantes, não 
é possível fazer o controle operacional nem pôr em prática 
as metodologias de avaliação de perdas de água.

Especialmente importante em um sistema de abastecimento de água é a medição das 
grandes vazões no sistema. A fi gura 17, oriunda do guia técnico denominado Medição 
de caudal em sistemas de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais urba-
nas, editado pelo Instituto de Regulação de Água e Resíduos (IRAR), de Portugal, ilustra 
a localização desejável para medidores de vazão em sistemas, para permitir a quantifi -
cação de volumes e o controle operacional.

O PMSS publicou dois guias práticos relacionados à macromedição, disponíveis no site 
www.cidades.gov.br, denominados Guia Prático de Ensaios Pitométricos e Guia Prático de 
Macromedição.

Macromedição e automação

Os sistemas de 
medição são 
indispensáveis 
para o 
abastecimento
de água
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Figura 17 – localização típica de medidores de vazão em sistemas de abastecimento de água

* A medição da vazão na entrada do reservatório deve ser exigida em alguns casos, 
mas na saída deve ser sempre obrigatória.

Recomenda-se ainda ao pessoal técnico que lida com medidores o conhecimento do 
Vocabulário Internacional de Medição (VIM), editado pelo INMETRO e disponível no site 
deste órgão, e o Guia para Expressão da Incerteza da Medição (ISO GUM). Estes dois docu-
mentos resumem aspectos metrológicos cujo conhecimento é indispensável quando se 
fala de medição. O guia técnico Medição de caudal em sistemas de abastecimento de água 
e de saneamento de águas residuais urbanas, já citado, é também uma boa referência e é 
disponibilizado no site www.irar.pt, de Portugal.

Medidores tipo Woltmann

São medidores constituídos por turbinas em formato helicoidal que giram numa rota-
ção proporcional à vazão. Apesar de estarem progressivamente sendo substituídos por 
medidores eletrônicos estáticos, são tradicionais em macromedição, sendo hoje fabrica-
dos em diâmetros de até 1.000 mm, inclusive no Brasil. 

São plenamente adequados às vazões elevadas com grandes variações, podendo tam-
bém ser utilizados com água bruta, desde que com concentração não muito elevada de 
partículas pesadas. É sempre recomendável prever-se a instalação de fi ltro de entrada.

Os medidores tipo Woltmann são fabricados em dois modelos: vertical (eixo da turbina 
perpendicular ao eixo da tubulação) e axial (eixo da turbina paralelo ao eixo da tubu-
lação). Em macromedição utilizam-se principalmente os medidores axiais, em razão da 
menor perda de carga e resistência a vazões de pico. A grande maioria dos medidores 
mais modernos possui dispositivos opcionais para leitura remota e ligação a coletores 
de dados e integradores de volume (loggers). Os medidores tipo Woltmann são também 
utilizados em micromedição de grandes consumidores.

Em princípio, sendo um medidor com peças móveis, é importante aplicar um plano 
adequado de manutenção e calibrações periódicas em bancada. Uma característica 
importante a destacar relativa aos medidores tipo Woltmann, principalmente os de tipo 
axial, é sua grande sensibilidade a perfi s irregulares de escoamento e a escoamentos 
com rotação, que podem acelerar ou retardar a rotação da turbina, provocando erros 
de medição. 

Tais escoamentos podem ser provocados por bombas e instalações que apresentem 
curvas subseqüentes posicionadas em planos diferentes a montante dos medidores. 
Por esse motivo, recomenda-se uma extensão superior a dez diâmetros de trecho reto a 
montante de sua instalação e, em casos extremos, a instalação de retifi cadores de fl uxo. 
Os fabricantes normalmente orientam quanto a esses tipos de requisitos nas especifi ca-
ções e catálogos de instrumentos.

Foram disponibilizados pelo COM+ÁGUA aos prestadores de serviços dois tipos de 
macromedidores, conforme critérios preestabelecidos: medidores tipo woltmann e 
medidores eletromagnéticos.



180 COM+ÁGUA

CONTROLE E  REDUÇÃO DE PERDAS REAIS

181COM+ÁGUA

Vantagens Desvantagens

Baixo custo de manutenção Requer instalação a montante, de fi ltro “Y”

Baixo custo de aquisição e instalação Introduz perda de carga considerável 
(medidor mais fi ltro)

Não necessita de energia elétrica e aterramento Exige trechos retos: > 5D a montante 
e > 3D a jusante (variando conforme o fabricante)

Um dos medidores mais versáteis e de 
larga operação disponíveis no mercado 
atualmente

Exatidão inferior a outros medidores de vazão

Vantagens e desvantagens dos medidores Tipo Woltmann

Medidores eletromagnéticos

O mecanismo dos medidores eletromagnéticos é baseado no fato de que a água potável 
é uma boa condutora de eletricidade. Nesses medidores há um elemento primário (ou 
transdutor de vazão), que cria um campo magnético através do qual escoa o líquido que 
se pretende medir. Há também eletrodos (normalmente dois) em contato com o líquido, 
entre os quais surge uma diferença de potencial elétrico (ou força eletromotriz) induzida 
proporcionalmente à velocidade média do escoamento e, por conseguinte, da vazão.

O elemento secundário (ou condicionador de sinal) controla a excitação do primário (ou 
seja, a criação do campo magnético) e extrai o sinal de tensão induzido nos eletrodos, 
amplifi cando-o e processando-o de forma a convertê-lo em um sinal de saída normali-
zado proporcional à vazão.

Figura 19 – Constituição de um medidor eletromagnético

Os primeiros medidores eletromagnéticos necessitavam de grandes bobinas primárias, 
consumindo muita potência e relegando tais medidores quase que exclusivamente 
a diâmetros elevados em locais com disponibilidade de alimentação elétrica externa. 
Atualmente, já podem ser encontrados no mercado desde medidores para diâmetros 
acima de 2 m até medidores de 4 mm, que operam vazões inferiores a 10 l/h. Alguns 
fabricantes já estão também apresentando medidores eletromagnéticos que operam 
com baterias de longa duração. Os preços dos medidores eletromagnéticos estão caindo 
rapidamente, podendo-se prever que em um futuro próximo deverão substituir total-
mente os medidores tipo Woltmann em macromedição.

Os medidores eletromagnéticos, por medirem velocidade média, são também sensíveis 
a perfi s de escoamento rotativos (turbilhonados) e irregulares, embora não tanto quanto 
os medidores tipo Woltmann axiais. Recomenda-se, portanto, como nos medidores tipo 
Woltmann, a provisão de um trecho reto mínimo de dez diâmetros a montante de sua 
instalação. Não é recomendado o uso de retifi cadores de fl uxo para esses medidores.

Figura 18 – Medidores tipo Woltmann
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Equipe de medição com medidores portáteis

Para gerenciar o parque de medidores, realizar medições temporárias, calibrações e manu-
tenção dos medidores são necessários técnicos especializados. Não é possível gerenciar 
perdas sem medição, e a medição não é sustentável sem técnicos especializados. 

O treinamento dos técnicos deve contemplar técnicas de medições com tubos pitot, uso 
de sensores diferenciais de pressão e data loggers, especifi cações de medidores, manei-
ras corretas de instalar medidores, utilização de medidores ultra-sônicos portáteis, utili-
zação de equipamentos de detecção acústica, sensores de pressão manométrica, etc.

Monitoramento da rede distribuidora por meio de 
Zonas de Medição e Controle

Normalmente, mais de 95% das perdas reais em um sistema de abastecimento acon-
tecem na rede distribuidora, nas redes e, principalmente, nos ramais. Cem por cento 
das perdas aparentes acontecem no sistema distribuidor. Assim, quando se fala em 
controle de perdas está se falando, naturalmente, de controlar a rede distribuidora 
e em controlar a demanda. Quando se diz controle se pressupõe que ele não possa 
acontecer sem medição. 

Será que para um bom controle de perdas, além dos hidrômetros domiciliares, 
basta medir as saídas dos reservatórios? A experiência mostra que não. 

Assim, o controle de perdas evoluiu para o conceito de Zona de Medição e Controle, 
como a menor unidade do gerenciamento das perdas na rede distribuidora. O consenso 
atual é que uma ZMC não tenha mais que 25 km de rede ou 3.000 ligações. Numa uni-
dade deste porte, pode se praticar a medição de vazão com a resolução necessária para 
o controle ativo de vazamentos, consorciado com um controle refi nado da pressão e, 
assim, operar com o mínimo possível de perdas. 

Existe hoje um extenso leque de ferramentas de apoio ao gerenciamento das perdas nos 
sistemas. Todas elas dependem de medições adequadas e confi áveis.

Falando do monitoramento de uma Zona de Medição e Controle, o mínimo necessário 
a medir é:

Vazão e pressão na entrada da ZMC.
Pressão no ponto representativo da pressão média do setor e no ponto crítico.

A fi gura 21 ilustra o monitoramento de variáveis numa Zona de Medição e Controle e 
a utilização destas variáveis alimentando ferramentas de apoio ao gerenciamento e à 
tomada de decisões de rotina, permitindo principalmente a efi cácia do controle ativo de 
vazamentos e o controle de pressão.

•
•

Vantagens e desvantagens dos medidores eletromagnéticos

Vantagens Desvantagens

Medidor de tecnologia bem desenvolvida 
e confi ável

Interferência de ruídos de fontes eletromagnéticas 
e da rede elétrica (necessita aterramento)

Sem partes móveis Suscetível ao perfi l de velocidades

Boa “rangeabilidade” (10 até 100:1) Exige trechos retos: > 10D a montante 
e > 4D a jusante (variando conforme o fabricante)

Diâmetros entre 1/10” até 80” Exige calibrações sistemáticas

Repetitividade ± 0,1% da leitura até ±2,0% 
do fundo da escala Problemas com eletrodos

Perda de carga desprezível
Requer a instalação de no breaks para casos 
de interrupção de energia. Opera com escoamento 
bidirecional.

Figura 20 – Medidores eletromagnéticos
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Zona de Medição e 
Controle
Unidade de controle na rede 
distribuidora para:

• Controle ativo de vazamentos
• Controle refi nado de pressão
• Gerenciamento da infra-estrutura

análise de componentes das perdas reais

estatística de vazamentos

monitoramento de vazão na entrada da ZMC

Balanço Hídrico
quantifi cação de volumes fornecidos ao sistema

curva da demanda

identifi cação de vazões mínimas noturnas

quantifi cação de vazamentos na mínima noturna

quantifi cação de vazamentos diários
quantifi cação de vazamentos mensais/anuais

modelagem de ganhos com redução de pressão

monitoramento de pressão na entrada

monitoramento de pressão no ponto crítico

monitoramento de pressão no ponto médio do setor

levantamento de N1/FCI

Figura 21 – Variáveis monitoradas numa Zona de Medição e Controle e sua associação com ferramentas de gerenciamento
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Atingir o nível ideal de gerenciar a distribuição com ZMC envolverá passar por etapas 
intermediárias. Mesmo que não seja possível agora gerenciar todo o sistema distribuidor 
com Zonas de Medição e Controle, algum outro nível de gerenciamento será também 
possível, sobre um nível menos refi nado de setorização, desde que as vazões de entrada 
(e saída, caso tenham) também possam ser conhecidas. 

A variável mais simples de medir é a pressão, a qual diz algo sobre o plano piezométrico 
do sistema e está intimamente associada com as vazões. Um monitoramento bem pla-
nejado das pressões, associado com modelagem hidráulica, permitirá estudos e ações 
consistentes a respeito do sistema, como por exemplo a redução de pressão e a atuação 
mais direcionada do controle ativo de vazamentos. 

É desejável que haja um registro contínuo das pressões nos setores ou zonas de pressões 
defi nidas. Dependendo da disponibilidade de equipamentos para registro de pressões, 
pode ser aumentado o número de pontos de monitoramento, o que aumenta a repre-
sentatividade do controle.

Caso se tenha um número de setores ou zonas de pressão incompatível com o número 
de aparelhos para registro de pressão, deve-se fazer um rodízio no monitoramento de 
todos os pontos, garantindo-se, no mínimo, uma periodicidade por setor ou zona de 
pressão representativa ao longo de um ano. A duração desses registros poderá ser de 
sete dias ou até de 24 horas, dependendo da quantidade de equipamentos registrado-
res gráfi cos disponíveis.

Normalmente, tem-se nas companhias uma quantidade considerável de registros de 
pressão instantânea por ano. Esses dados são frutos de verifi cações em casos de falta 
d’água em algum local, de pedidos internos feitos pela área de projeto ou, na sua maio-
ria, da própria rotina das áreas de pitometria, operação e manutenção dos prestadores. 

Contudo, esses registros são muitas vezes obtidos sem um padrão defi nido (horário e 
freqüência das leituras), perdendo sua utilidade, já que deixam de expressar o com-
portamento temporal do sistema. O ideal é que este tipo de atividade gere registros 
sistematizados ao longo do tempo, assim poderão ter utilidade nos estudos sobre o 
comportamento do sistema.

Automação na macromedição

Operando-se o sistema distribuidor com o conceito de Zona de Medição e Controle, o 
volume de dados a coletar e processar será imenso. Mesmo que se utilize localmente o 
recurso de data loggers para fazer o armazenamento dos dados, isto exigirá uma rotina 
diária de descarregar os equipamentos, manipular os dados, transformá-los em infor-
mação gerencial. É praticamente inviável ter, desta forma, uma boa disponibilidade da 
informação, que permita decisões rápidas na rotina da operação. 

Assim, é inevitável o recurso de se prover a telemetria dos dados para um centro de con-
trole operacional, onde possam ser armazenados e processados, quase que em tempo 
real, fornecendo valiosas informações para o prestador de serviços. 

Os constantes desenvolvimentos tecnológicos neste campo oferecem hoje um leque 
amplo e variado de recursos e tecnologias acessíveis para este fi m, a preços cada vez 
menores. A grande difi culdade é escolher as melhores, mais seguras e fl exíveis, capazes 
de evoluir e incorporar novos desenvolvimentos. “Padronizar” pode signifi car “engessar”, 
em um setor que evolui com tremenda rapidez. É quando as facilidades podem se tornar 
difi culdades.

O conceito de CCO como uma estrutura dispendiosa e inacessível tem caído por terra, 
graças aos notáveis avanços da informática, da internet e da conectividade dos equipa-
mentos. Dependendo do porte do controle pretendido, o CCO pode ser um micro qual-
quer, ou vários, em qualquer lugar do mundo.

A estrutura de funcionamento de um CCO dependerá das dimensões e complexidade do 
sistema. Na maioria dos pequenos municípios, sua organização operacional é o sufi ciente 
para controlar as variáveis do sistema e tomar decisões de forma mais ágil. 

Em outros casos, ou seja, sistemas mais complexos e de maior porte, é necessário expan-
dir o alcance do nível operacional para um nível tático ou gerencial, para garantir a inte-
gração com os diversos setores da unidade de trabalho. A partir da defi nição de qual será 
o nível de atuação, é possível defi nir uma estrutura básica de um CCO simplifi cado, que 
não seja isolado ou separado em relação à organização.
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Estrutura mínima recomendável para um centro de 
controle operacional para sistemas complexos e de 
maior porte

Um CCO deve ter uma organização mínima para funcionar efi cientemente.

Recursos humanos: A área de controle, dependendo do porte do sistema a ser operado, 
deve ter no mínimo dois técnicos por turno. Deve haver uma equipe de atuação indireta 
(supervisão e apoio ao CCO) com conhecimento básico em hidráulica, eletricidade, mecâ-
nica e amplo conhecimento do processo (suporte).

Recursos de hardware desejáveis
 Dois computadores dedicados exclusivamente ao CCO para o controle operacional. 
 Um computador dedicado exclusivamente à equipe de engenharia de planejamento 
e controle operacional, para a atualização de telas do sistema (croquis, fl uxogramas 
dos processos, entre outros), ajustes de parâmetros operacionais, etc. Podendo ser 
utilizado como reserva nos casos de defeitos dos micros principais do CCO.
 Um computador dedicado às atividades administrativas do CCO (elaboração de roti-
nas e procedimentos, relatórios e outros documentos).
 Um servidor de backup do sistema, e pelo menos um localizado preferencialmente 
fora da área geográfi ca em que se encontra o CCO. Nestes mesmos servidores podem 
estar o software Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), entre outros, desde 
que haja capacidade de processamento e armazenamento necessária ao bom funcio-
namento do sistema.
 Duas impressoras, uma dedicada exclusivamente ao CCO para a impressão de relató-
rios de alarmes, gráfi cos diversos (níveis, pressões, vazões, etc.), atividades de controle 
do processo, entre outros.
 Rede de comunicação para a telemetria e telecomando (industrial) e conexão à rede 
corporativa para disponibilização de dados e informações processadas.
 Um no-break para os microcomputadores do sistema de supervisão.

Recursos de software desejáveis:
Licenças do software supervisório, caso sejam usados softwares proprietários (pelo 
menos três, sendo um de engenharia para a equipe de manutenção e planejamento). 
Existem opções de software livre.
Licenças do SGBD, caso seja usado software proprietário (o número será defi nido pela 

•
•

•

•

•

•

•

•

•

necessidade do sistema implantado). Existem opções de software livre.
Licenças de software do pacote de escritório utilizado (contendo: planilha eletrônica, 
editor de texto, correio eletrônico). Existem opções de software livre.
Sistemas operacionais compatíveis com o sistema supervisório, o SGBD e o pacote de 
escritório.

Recursos Complementares
 Linha telefônica dedicada ao CCO.
 Sistema de rádio de voz (preferencial com saída para gravação de diálogos em meio 
digital).
Equipamentos diversos, necessários à recepção de dados via telemetria (antena recep-
tora, modem, controlador lógico programável - CLP, etc.).
Mobiliário, entre outros.

Sistemas Supervisórios
Um CCO necessita de um tipo de software chamado supervisório, o Supervisory 
Control And Data Aquisition - SCADA (Supervisório de Controle e Aquisição de Dados), 
especialmente desenvolvido para operar em tempo real. Possui ferramentas que são 
utilizadas para criar sistemas, permitindo a monitoração e o controle de processos por 
meio de interface gráfi ca, amigável e intuitiva. Pode ser executado em microcompu-
tadores ou estações de trabalho. Na fi gura 22 pode-se observar um exemplo de tela 
deste aplicativo.

•

•

•
•

•

•

Que funções são esperadas de um software SCADA? E o que se espera delas?

Espera-se que tenha todas as funções de monitoramento do processo, sejam elas sinóp-
ticas, gráfi cos de tendências de variáveis analógicas e digitais, relatórios em vídeo e 
impressora entre outras, integrando um pacote de informações de análise do processo e 
planejamento.

Operacionalmente podem-se substituir algumas funções da mesa de controle, otimizan-
do os processos de liga e desliga de equipamentos e mudança de modo de operação de 
equipamentos.
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Alguns critérios de escolha
Os sistemas supervisórios podem ser analisados pelas organizações a partir de alguns 
critérios mínimos:

Custo total de implantação.
Garantia de estabilidade.
Complexidade do processo (quanto mais complexo, maiores são as exigências rela-
cionadas ao software a ser utilizado, devendo-se observar ainda o quantitativo de 
equipamentos do chão de fábrica).
Diversidade de equipamentos do chão de fábrica (pode ser um fator limitante para 
alguns softwares, em razão da incompatibilidade de drivers, protocolos, meio de 
comunicação, etc.).
Expectativa da pós-venda (relacionada diretamente com o tempo de atendimento nas 
ocorrências de falhas ou bug).
Interoperabilidade com sistemas existentes (simuladores e SGBD).
Garantia de facilidade de expansibilidade e atualização.
Nível de modularidade (permitindo a aquisição de partes necessárias aos processos).

•
•
•

•

•

•
•
•

Figura 22 – Exemplo de telas de um SCADA

Banco de dados de informações operacionais para 
planejamento operacional

Considerando a existência de um sistema de transmissão de dados, deve-se pensar em 
como armazená-los e o que pode ser feito com o histórico de dados coletados.

A importância de armazenar dados produzidos pelo processo está relacionada direta-
mente com a efi ciência do mesmo. Quanto mais se conhece e se pode estudar o proces-
so por meio de seus dados históricos, mais se pode aprimorá-lo, tornando-o otimizado 
e efi ciente. Uma vez que esses dados históricos alimentam indicadores de desempenho, 
tem-se uma poderosa ferramenta de controle.

Os dados coletados devidamente tratados são transformados em informação, que por 
meio de processamento crítico se torna conhecimento, que possibilita à organização 
aumentar sua competitividade e desempenho e reduzir os custos de produção e tam-
bém de distribuição.

O conhecimento, por outro lado, também tem seu custo. Como manter um histórico dos 
dados coletados e das informações produzidas?

A guarda das informações obtidas a partir do processo é sem dúvida o ponto fundamen-
tal de um sistema automatizado, pois compreende a armazenagem de conhecimento a 
ser utilizado para otimizar o processo produtivo.

São diversos SGBD disponíveis, proprietários ou não, contemplando inúmeras vanta-
gens e recursos.

São inúmeras as possibilidades para a utilização dos dados históricos, além do controle 
do próprio processo. A partir dos dados históricos armazenados pode-se realizar:

Estudos para verifi car as perdas do processo.
Estudos para verifi car as unidades e equipamentos de pior desempenho e o planeja-
mento de ações corretivas no processo.
Estudos sobre as interrupções no processo em razão de panes e defeitos nas unidades 
e problemas no fornecimento de energia, ou serviços programados para manutenções 
preventivas e corretivas.

•
•

•
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Não há como chegar ao conhecimento sem passar pela coleta de dados e transfor-
mação destes em informação. Assim, a integração do conhecimento que se tem da 
atividade com os resultados advindos do processo representa diferencial competitivo. 
O caminho para alcançar esta integração passa obrigatoriamente pela armazenagem 
dos dados coletados em meio adequado e de forma que sejam compatíveis ou pelo 
menos interpretáveis para os sistemas existentes.

Implementação da automação no âmbito
do Projeto COM+ÁGUA

Um ponto bastante discutido no Projeto COM+ÁGUA refere-se ao processo decisório 
de escolha da tecnologia de transmissão dos dados de campo. Cada localidade ou 
município possui peculiaridades no que diz respeito à topografi a, porte do sistema a ser 
monitorado, número de pontos, etc., fatores norteadores no processo de escolha da tec-
nologia de transmissão de dados. Obviamente deve-se também levar em consideração 
limitações de ordem fi nanceira, que impedem um prestador de adquirir um moderno e 
completo sistema de automação e telemetria.

Desta forma, os consultores envolvidos no projeto exerceram papel fundamental no 
processo decisório de escolha do sistema de automação e telemetria que melhor se ajus-
tasse às necessidades dos prestadores participantes, municiando-os com informações 
preponderantes no processo de escolha da melhor tecnologia de transmissão de dados a 
ser selecionada para cada sistema. Um sistema de baixo custo é ilustrado na fi gura 23.

A grande maioria dos sistemas supervisórios hoje existentes no mercado e nos prestado-
res de serviços de saneamento no Brasil tem atributos de monitoramento de unidades 
operacionais do sistema, como níveis de reservatórios e operação de bombas. O geren-
ciamento de redes de distribuição, entretanto, é prática incomum.

Para romper os paradigmas nesta área e com o foco da gestão integrada e do controle e 
redução de perdas, tendo como unidade básica a ZMC, faz-se necessária a implementa-
ção de sistemas supervisórios capazes de auxiliar na gestão operacional de redes, focada 
no controle e redução de perdas reais. 

A matéria consiste em desafi o aos prestadores de serviços, por causa da necessidade 
de desenvolvimento de sistemas de tecnologia da informação, capazes de fornecer as 

respostas elementares, concatenadas com as políticas contemporâneas de gestão ope-
racional de redes.

As especifi cações mínimas desejáveis a um sistema supervisório desta natureza são:

ZMC como unidade básica para gerenciamento das redes.
Alocação de pontos de monitoramento por ZMC, no mínimo vazão e pressão de entra-
da, ponto médio e ponto crítico.
Organização automática dos dados recebidos em banco de dados, já alocados auto-
maticamente por ZMC.
Possibilidade de seleção de pontos a serem visualizados pelo prestador, simultanea-
mente e com períodos selecionáveis.
Análises de tendência para as variáveis selecionáveis pelo prestador.

•
•

•

•

•

Figura 23 - Sistema de baixo custo 
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Confi guração de alarmes pelo prestador, a exemplo de alarmes de vazão mínima 
noturna acima de determinado nível, alertando sobre possível arrebentamento de 
rede ou sobre uma linha ascendente que possa indicar incremento da vazão mínima 
noturna, entre outros.
Alarmes quanto a problemas de transmissão de dados.
Cálculo e classifi cação de volumes e indicadores de perdas reais.

Os benefícios de um supervisório com tais atributos podem ser, entre outros:

Monitoramento remoto das condições operacionais.
Identifi cação imediata de problemas operacionais.
Disponibilização de dados históricos da operação das redes.
Manutenção de indicadores de performance das perdas reais atualizados. 
Base para o exercício cientifi camente embasado da operação – controle ativo de vaza-
mentos e controle de pressão. 

•

•
•

•
•
•
•
•
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Desde a captação no manancial até a entrega da água tratada ao consumidor fi nal 
ocorrem perdas, de vários tipos, que em grande parte são causadas por defi ciências na 
operação e manutenção das tubulações e inadequada gestão comercial dos prestadores 
de serviços de saneamento.

Introdução

Histórico

O abastecimento de água é um serviço para a melhoria da qualidade de vida e da saúde 
da população. No Brasil, o número de domicílios atendidos por serviço de abasteci-
mento de água, seja ele a rede pública ou não, cresceu nos últimos anos, passando de 
96% dos 4.425 municípios em 1989 para 98% dos 5.507 municípios em 2000 (Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística – IBGE, 2002). 

Segundo esta mesma fonte, existem no País 30.585.732 ligações de água, e 18,2% não 
possuíam medidores de água para a contabilização dos volumes consumidos. O maior 
índice de ligações sem hidrômetro está na Região Norte, onde 63% das edifi cações aten-
didas por sistema de abastecimento de água não possuem medição.

Para uma adequada gestão do uso da água é fundamental a existência de medição. No 
Brasil, mais de 90% das residências possuem medidores de água (IBGE, 2002), porém 
existe um grande número de hidrômetros que nunca foram submetidos a qualquer tipo 
de manutenção e podem não estar funcionando adequadamente.

A correta medição dos volumes de água constitui um importante aliado no combate às 
perdas e ao desperdício, pois permite apurar os volumes reais utilizados em substituição 
à aplicação de taxas baseadas em consumos médios.

Para os clientes, essa informação do consumo possibilita o seu acompanhamento e even-
tual detecção de vazamentos internos na residência. Para os prestadores de serviços, 
permite conhecer os volumes reais consumidos em determinada área e, comparando-os 
com os volumes disponibilizados, orientar as pesquisas e detecções de vazamentos. 

Entretanto, as características construtivas dos hidrômetros utilizados no país e também 
as exigências das normas brasileiras, que indicam a necessidade de reservatórios de 
água nas edifi cações, resultam em submedição em quase todas as ligações de água. 

A magnitude da submedição depende não somente das características dos hidrômetros 
utilizados, como também do tipo de abastecimento, das características do reservatório 
utilizado e do padrão de uso (hábitos dos usuários), fatores que determinam o perfi l de 
abastecimento.

Conceituação

Na defi nição da International Water Association, as perdas aparentes correspondem 
ao volume de água consumido mas não contabilizado pelos prestadores de serviços 
de saneamento, decorrente de erros de medição nos hidrômetros e demais tipos de 
medidores, fraudes, ligações clandestinas, falhas no cadastro comercial, etc. Nesse caso, 
então, a água é efetivamente consumida, mas não é faturada.

Contudo, pode-se considerar “perda zero” como uma 
pretensão utópica. Há perdas inevitáveis no volume 
entregue ao consumidor fi nal, considerando os pos-
síveis erros do cadastro comercial, os medidores com 
grau de exatidão distinto e as fraudes nos hidrômetros 
e nas ligações. Isto implica trabalhar com um nível 
de perdas inevitáveis que venha a ser considerado 
“aceitável”.

Com estas ressalvas, as perdas aparentes podem e devem ser reduzidas a níveis compa-
tíveis com as condições ambientais e econômicas específi cas da região e da realidade 
em que se inserem os prestadores de serviços.

Fundamentalmente pode-se dividir o controle de perdas aparentes em sistemas de 
abastecimento de água em quatro grandes blocos de ações, conforme quadro da 
fi gura 1: redução de erros dos medidores, qualifi cação da mão-de-obra, redução das 
fraudes e melhorias no cadastro comercial. 

“Perda zero” 
é utopia, 
pois existem 
perdas que são 
inevitáveis
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A fi gura 1 ilustra a situação dos níveis de perdas aparentes, divididos da seguinte forma: 

Perdas aparentes inevitáveis: consiste no patamar mínimo atingível de perdas aparen-
tes, abaixo do qual não se conseguirá redução.

Nível econômico: patamar de performance onde o controle e a redução de perdas come-
çam a ser considerados satisfatórios na ótica da relação custo-benefício de implementa-
ção e manutenção. Depende do nível tarifário praticado e de outras variáveis.

Nível existente: consiste na condição presente dos níveis de perdas do sistema analisado. 

Figura 1 – Caixa de Ferramentas para o controle e redução de perdas aparentes

A implementação de um programa de controle e redução de perdas de forma con-
sistente e perene depende de uma gestão no cadastro comercial (cliente, ligação e 
hidrômetro), gestão no parque de hidrômetros para reduzir os erros dos medidores, 
fi scalização constante nas ligações cortadas e inativas e qualifi cação e treinamento da 
mão-de-obra.  

Para o programa de controle e redução de perdas é necessário estabelecer metodolo-
gias; introduzir conceitos sobre as principais ações e ferramentas de gestão comercial 
e estabelecer mecanismos de registro das ações realizadas, viabilizando desta forma a 
obtenção de resultados economicamente positivos.

Cadastro comercial

É a principal fonte para uma gestão efi ciente e efi caz no processo de faturamento e 
cobrança, portanto deve ser atualizado constantemente por meio de informações das 
ordens de serviços ou da realização de um censo, que envolva toda a área dos presta-
dores de serviços em períodos predeterminados.

Em geral não existem nos prestadores de serviços os devidos cuidados no acatamento 
das solicitações de serviços, com a identifi cação correta do solicitante do serviço (pro-
prietário, inquilino, categoria do imóvel, ramo de atividade). Há apenas a preocupação 
em se identifi car corretamente o tipo de serviço solicitado. 

Na execução das ordens de serviços não existe cuidado quanto à conferência dos 
dados registrados nem com a complementação de informações que possam atualizar 
o cadastro comercial, tais como: categoria do imóvel, ramo de atividade, número e 
posição do hidrômetro (inclinado, invertido), situação do cavalete e posição da liga-
ção de água e dos esgotos. Várias informações advindas do campo são instrumentos 
importantes para atualização do cadastro comercial e poderiam ser aproveitadas 
as idas inevitáveis de técnicos do prestador ao campo também para a função de atu-
alizar o cadastro.

Na maioria dos casos é possível a implantação de rotinas que aproveitem as ordens 
de serviços, com o objetivo de atualizar dados cadastrais e dos overlays dos imóveis 
da quadra na base cartográfi ca, para facilitar a implantação do cadastro digitalizado 
juntamente com o cadastro de redes de água e esgotos.

Perdas
Aparentes 
InevitáveisMelhorias 

no sistema 
comercial

Qualifi cação 
da mão-de-obra

Redução 
de fraudes

Nível Atual
de Perdas Aparentes

Redução de erros 
de medidores
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A atualização do cadastro também pode ser realizada durante a execução do processo 
de leitura. Por exemplo, poderiam se adicionar ao caderno de leitura ou ao microcoletor 
dados cadastrais para serem conferidos no ato da leitura do hidrômetro com anotação 
das divergências, ou por meio da criação de códigos de leituras para identifi car as incon-
sistências.

O cadastro comercial identifi ca a quantidade de ligações com consumos autorizados e 
esta informação é importante na modelagem do Balanço Hídrico.

Dados dos clientes

Os dados dos clientes são indispensáveis para identifi car o responsável pelo pagamento 
das contas ou pelo débito pendente da ligação, portanto é de suma importância a sua 
atualização. A responsabilidade pelo débito da conta de água e esgotos sempre deverá 
obedecer ao regulamento de cada prestador de serviços.

Informações sobre nome, documentos (RG, CPF), 
estado civil, profi ssão, número de dependentes no 
imóvel, renda familiar (se possível) poderão identi-
fi car a classe econômica do cliente e seu perfi l de 
consumo. É importante salientar que em pratica-
mente todos os prestadores de serviços existem 
áreas com população carente, portanto é neces-
sário um trabalho intenso de mobilização social, 
para possibilitar o cadastramento destes clientes 
nos programas sociais das prefeituras municipais. 

Para as atividades comerciais e industriais os imóveis deverão ser classifi cados de acordo 
com seu ramo de atividade, com o objetivo de obter o perfi l de consumo dos clientes. 
A base de dados para classifi cação poderá ser obtida no Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística, exemplos: hotel, motel, açougue, mercado, posto de gasolina e bar.

É de suma importância o cadastramento dos imóveis próprios utilizados pelos presta-
dores de serviços, com o objetivo de registrar o seu consumo e alimentar com dados a 
modelagem do Balanço Hídrico.

Dados da ligação

No cadastro deverão constar todos os imóveis existentes no município:
Imóveis que possuem ligações de água e esgotos cadastrados.
Imóveis situados em locais que possuem rede de distribuição de água e não possuem 
ligação de água cadastrada (factíveis).
Imóveis que estão localizados em lugares que não possuem rede de distribuição 
de água e não estão cadastradas (potenciais). A informação de clientes potenciais é 
importante para os programas de ampliação de redes visando a colocar água tratada 
à disposição da população. 
Os locais destinados às ligações provisórias, tais como circos, áreas de exposições, etc.
Prédios utilizados pelo prestador de serviços.
Ligações em praças públicas, fontes, parques, etc. 
Hidrantes com ou sem medição instalada para uso exclusivo do corpo de bombeiros 
ou agentes de combate a incêndio. 
Ligações cortadas e inativas.

As ligações poderão ser classifi cadas conforme fi gura 2: 

•
•

•

•
•
•
•

•

Código Nomenclatura Tipo

00 A Ligação de água

01 A/E Ligação de água e esgotos

02 E Ligação de esgotos

03 P/A Ligação potencial de água

04 P/A/E Ligação potencial de água e esgotos

05 P/E Ligação potencial de esgotos

06 F/A Ligação factível de água

07 F/A/E Ligação factível de água e esgotos

08 F Ligação factível de esgotos

09 M Ligações de esgotos de fonte própria

10 Locais provisórios Destinados a parques, circos, exposições, etc.

11 Próprios e/ou utilizados pelo 
prestador de serviços Ligações destinadas às atividades próprias

12 Ligações em praças públicas, 
fontes, etc.

Destinados à utilização de manutenção 
de praças públicas

13 Hidrante Para uso exclusivo do corpo de bombeiros 
e ou agentes de combate a incêndio

14 Ligações cortadas e inativas Fiscalização em campo

Figura 2 – Classifi cação das ligações

Em praticamente 
todos prestadores 
de serviços 
existem áreas com 
população carente, 
que demandam 
mobilização
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Compatibilização com setores de abastecimento

A compatibilização de setores de abastecimento com a setorização comercial é um ins-
trumento importante para o gerenciamento das medições dos volumes consumidos com 
a medição dos volumes distribuídos no setor. Este acompanhamento possibilita estabele-
cer programas de ações para controlar e reduzir os índices de perdas aparentes.

Para evitar problemas com o remanejamento de ligações de um setor de abastecimento 
para outro por razões técnicas ou operacionais, é recomendável o cadastramento da 
ligação relacionando-a com os códigos de setorização da área operacional. Desta forma 
qualquer remanejamento de ligações de um setor operacional para outro poderá ser 
identifi cado, alterando a setorização operacional a que está relacionada.

Base cartográfi ca do cadastro comercial

A fi nalidade da base cartográfi ca é permitir a localização da ligação através de mapas 
e/ou overlay, facilitando desta forma os trabalhos a ela relacionados. As informações, 
quando georreferenciadas, constituem uma ferramenta importante para elaborar rotas 
de leituras, gerenciar o cadastro de ligações (ativas, cortadas, inativas, factíveis e poten-
ciais), facilitar o remanejamento de ligações entre os setores de abastecimento e possi-
bilitar a identifi cação das áreas e seus índices de perdas. 

A base cartográfi ca é necessária para, entre outras coisas:

Padronizar os nomes dos logradouros públicos.
Identifi car a quadra e a metragem das faces.
Identifi car as informações na base geográfi ca.
Defi nir das rotas de leitura e entrega de contas.

Estes temas estão amplamente detalhados no Guia Prático de Controle e Redução de 
Perdas Aparentes - Processo Comercial. Este guia se soma aos outros cinco volumes já 
editados  pelo PMSS: Guias Práticos de Macromedição (volume 1),  Ensaios Pitométricos 
(volume 2), Pesquisa e Combate a Vazamentos Não Visíveis (volume 3), Controle de Pressões 
e Operação de Válvulas Reguladoras de Pressão (volume 4) e A Conta de Energia Elétrica 
no Saneamento (volume 5). Estes guias estão disponíveis em meio digital no site do 
Ministério das Cidades (www.cidades.pmss.gov.br).

•
•
•
•

Gestão do parque de hidrômetros 

A gestão do parque de hidrômetros envolve informações e atividades contínuas, tais 
como dados cadastrais dos hidrômetros, manutenção e instalação. Informações corretas 
contribuem para a redução nos índices de submedição, o estabelecimento do perfi l de 
consumo e a determinação de vida útil do hidrômetro na rede com base em estudos e 
análise de relatórios gerenciais. 

O processo de aquisição de hidrômetros deverá ter as especifi cações técnicas ade-
quadas prevendo-se a realização de ensaios de recebimento nos lotes de medidores. 
Estes ensaios deverão ser realizados em conformidade com a portaria 246 do Instituto 
Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) em amostras 
retiradas dos lotes, em conformidade com a Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) NBR 5426 (ABNT, 1985).

A instalação de hidrômetros em cavaletes padronizados que possibilitem uma adequa-
da leitura e que não permitam manipulação indevida é outro fator importante para a 
gestão do parque de hidrômetros. 

O dimensionamento correto de um hidrômetro depende das características do medidor 
e do consumo de água. É importante que as vazões de operação do hidrômetro sejam 
sempre superiores à vazão de transição e inferiores à vazão nominal do mesmo. Quando 
não conhecemos as vazões de operação (perfi l de consumo), o dimensionamento pode 
ser feito utilizando como referência o consumo mensal do imóvel.

Por possuir peças móveis, o hidrômetro tem limitações de vazão máxima, acima da qual 
a rotação excessiva da turbina pode gerar danos, bem como de vazão mínima, abaixo 
da qual os atritos internos passam a afetar sensivelmente o movimento do mecanismo, 
levando ao aumento do grau de submedição.

As vazões que ocorrem nas ligações são infl uenciadas pelo tipo de sistema empregado 
nas edifi cações. No caso dos sistemas indiretos e mistos (utilizando reservatórios de 
água), as vazões dependem não somente do padrão de consumo, mas também das 
características de funcionamento da bóia utilizada e das características geométricas 
do reservatório. Os métodos usualmente empregados para o dimensionamento dos 
hidrômetros não consideram essas particularidades, o que pode levar a uma seleção 
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inadequada do equipamento para medição.

Os métodos de dimensionamento usualmente empregados são divididos em três grupos: 

Baseados na determinação do volume total consumido na edifi cação em um determi-
nado período de tempo, normalmente um mês.

Baseados na determinação da vazão máxima provável.

Baseados no perfi l de consumo estimado. 

Os métodos baseados no volume têm sido os mais empregados pela maioria dos pres-
tadores de serviços, em razão da difi culdade de estimativa das vazões de operação e 
desconhecimento do perfi l de consumo.

•

•

•

Cadastro de hidrômetros

Permite verifi car de maneira rápida e efi ciente os dados do parque e emitir relatórios 
gerenciais para análise da efi ciência da medição, detecção de indícios de fraudes, histo-
grama de consumo e ainda extração de informações importantes para a modelagem do 
Balanço Hídrico. 

Estes dados incluem:
Número completo.
Vazão nominal. 
Classe metrológica.
Número de dígitos.
Capacidade.
Tipo: monojato/multijato/magnético/ mecânico.
Diâmetro.
Marca.
Ano de fabricação.
Data de instalação.
Condições de manutenção (novo ou recuperado).
Espaço para dados de calibração.
Espaço para processo de rastreabilidade do lote.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Classe metrológica

A classe metrológica do hidrômetro é baseada pelas normas brasileiras como A, B ou C, 
conforme fi gura 3.  

Diâmetros dos hidrômetros

Os diâmetros dos hidrômetros estão classifi cados na fi gura abaixo.

Classe Metrológica

Classe Vazão L/H
Vazão Nominal (m3/h)

0,6 0,75 1 1,5 2,5 3,5 5 10 15

A
mínima 24 30 40 40 100 140 200 400 600

transição 60 75 100 150 250 350 500 1000 1500

B
mínima 12 15 20 30 50 70 100 200 300

transição 48 60 80 120 200 280 400 800 1200

C
mínima 6 7,5 10 15 25 35 50 100 150

transição 9 11 15 22,5 37,5 52,5 75 150 225

Figura 3 - Classe metrológica de hidrômetros

Diâmetro

1/2”

3/4”

1”

1.1/2”

2”

3”

4”

5”

Figura 4 – Diâmetros dos hidrômetros
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Incompatibilidade dos medidores
com o perfi l de abastecimento

A interligação da edifi cação à rede pública de abastecimento realiza-se por meio de 
uma ligação predial que compreende o ramal predial (externo), entre a rede de água e 
o hidrômetro, e o alimentador predial (ou ramal interno), trecho compreendido entre o 
hidrômetro e a primeira derivação, ou até a torneira de bóia.

Em edifi cações residenciais unifamiliares, tendo em vista principalmente as restrições 
impostas pelos prestadores de serviços brasileiros, o sistema de abastecimento é indi-
reto ou misto (fi gura 5). No sistema indireto, tem-se a interposição de um reservatório 
entre a rede pública e os pontos de consumo. No sistema misto um ou mais pontos, 
normalmente as torneiras de jardim e de tanque, são abastecidas diretamente da rede 
pública. O sistema predial direto, apesar de previsto na NBR 5626 (ABNT, 1998), não é 
recomendado pela maioria dos prestadores de serviços.

Conforme já mencionado, as vazões que ocorrem no sistema de abastecimento são 
infl uenciadas pelo tipo de sistema empregado. No caso dos sistemas indiretos e mis-
tos, dependem não somente do padrão de consumo, mas também das características 
de funcionamento da torneira de bóia utilizada para o controle do suprimento e das 
características geométricas do reservatório. Os métodos usualmente empregados para o 

O Guia Prático de Perdas Aparentes detalha os tópicos abaixo:

Hidrômetros taquimétricos ou velocimétricos.
Hidrômetros monojato e multijato.
Hidrômetros com saída pulsada.
Parâmetros dos hidrômetros.
Vazões dos hidrômetros.
Condições gerais dos hidrômetros.
Acondicionamento.
Instalação e substituição.
Programas de manutenção permanente.
Especifi cação técnica rigorosa e atual e controle da qualidade dos hidrômetros (com-
pra e recebimento).
Bancadas de ensaio e calibração.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

dimensionamento dos hidrômetros não representam essas particularidades, o que pode 
levar a uma seleção inadequada do equipamento para medição.

Além disso, a vazão ocasionada pelo deslocamento do fl utuador da torneira de bóia é, 
em alguns momentos, extremamente baixa e, portanto, não detectada pelos hidrôme-
tros usualmente empregados.

Assim, a incompatibilidade dos hidrômetros com o perfi l de abastecimento pode ocorrer 
tanto porque as vazões foram estimadas inadequadamente como porque as vazões de 
pequena magnitude não são detectadas pelo hidrômetro.

Figura 5 - Tipos de sistemas de abastecimento de água em edifi cações 
residenciais unifamiliares no Brasil
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Levantamento do perfi l de consumo
e do grau de submedição

Neste método, o dimensionamento do hidrômetro é efetuado com estimativa do perfi l de 
abastecimento, tomando-se como base edifi cações similares. No caso de edifi cações exis-
tentes já ocupadas o perfi l pode ser obtido, por exemplo, por meio da instalação de equi-
pamentos coletores de dados ligados a hidrômetros equipados com emissores de sinal.

O levantamento de perfi l de consumo consiste nas verifi cações das vazões mínimas, 
médias e máximas de abastecimento em cada hora do dia, com o objetivo de conhecer 
quais vazões são predominantes e assim determinar qual o melhor hidrômetro para 
atendê-las. Após o levantamento deve-se agrupar o total das vazões medidas em faixas 
de vazão predeterminadas, calculando-se o porcentual do total para cada faixa. Para 
obtenção do perfi l típico deverá ser calculada a média dos pesos de todas as unidades 
investigadas para cada faixa de vazão proposta. A fi gura 6 apresenta o perfi l típico de 
abastecimento proposto pela NBR 15538 (ABNT,2007).

O coletor armazena os dados de vazão em razão do tempo, fornecendo o comportamen-
to da linha da vazão, ou traço de vazão, de onde podem ser obtidos os valores máximo, 
médio e mínimo para o período investigado. A partir destes dados, pode ser selecionado 
o hidrômetro mais apropriado à edifi cação em questão.

Caixa de proteção

Defi nir a caixa de proteção de hidrômetros para proteger o conjunto de medição. Na 
fi gura 7 apresentamos um modelo de caixa utilizada em alguns prestadores de serviços. É 
fabricada em polipropileno com tampa de policarbonato e indicada para hidrômetros que 
possibilitam o sistema de instalação em série utilizado para medição individualizada.

A correta seleção do hidrômetro tem papel fundamental nos resultados a serem obtidos. 
O dimensionamento do hidrômetro deve se basear nas vazões de trabalho do ramal 
predial onde será instalado. Dentro das características de cada equipamento deve ser 
selecionado aquele que seja mais adequado ao perfi l de abastecimento, levando-se em 
conta os seguintes parâmetros:

A vazão máxima do sistema não deverá ultrapassar a vazão máxima do hidrômetro.
A vazão de operação deverá ser inferior à vazão nominal do hidrômetro.
A vazão mínima de operação deverá ser superior à vazão mínima do medidor, evitan-
do-se a submedição.

Para determinar o perfi l de consumo é importante estabelecer critérios para a seleção 
dos clientes a serem estudados, como por exemplo:

Seleção do tipo de clientes.
Defi nir a categoria do imóvel.
Defi nir a faixa de consumo, considerando o consumo médio dos últimos 12 meses.

•
•
•

•
•
•
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Figura 6 – Perfi l de abastecimento típico – medidores de vazão nominal igual a 0,75 m3/h Fonte: ABNT, (2007)

Figura 7 – Modelo de caixa de proteção
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Medidor-padrão 

Para escolher um medidor-padrão deve-se selecionar um hidrômetro aprovado no 
Brasil e capaz de atender às exigências normativas quanto a sua precisão ao longo do 
tempo. Na fi gura 8 apresentamos modelo de hidrômetro.

Classe C em todas as posições. 
Leitura fácil. 
Volumétrico.

•
•
•

Módulo de comunicação 

É um sensor que deve ser instalado em hidrômetros pré-equipados e realiza a coleta e 
a transmissão de dados, possibilitando a leitura remota, conforme fi gura 9.

Registrador eletrônico de dados por intervalo de tempo 
– data logger 

Realiza a contagem de pulsos elétricos digitais gerados pelo cyble. O registrador rea-
liza a contagem do número desses pulsos recebidos em um período de tempo espe-
cífi co programado. Ao fi nal de cada período de tempo, o valor de contagem medido 
é armazenado na memória do registrador, criando uma aquisição ou logging. Existem 
equipamentos com um ou dois canais, conforme se queira o registro só de vazões ou 
de vazões e pressões. No caso de pressão, o registro do sinal de pressão oriundo de 
sensor pode ser confi gurado para a periodicidade de 5 em 5 minutos, verifi cando se 
há capacidade de armazenamento sufi ciente para registros ininterruptos pelo  período 
predeterminado. Figura 10.

Software para confi guração do registrador,
downloads e visualização de dados

É a ferramenta utilizada para a confi guração do registrador e, ainda, download e visua-
lização dos dados. A confi guração do registrador defi ne seu modo de funcionamento, 
incluindo a programação de início e fi m das aquisições de dados.
 
Cada marca possui seu próprio software, que pode ser obtido no site do fabricante ou 
ainda por meio de um CD de instalação, que é fornecido junto com o equipamento.

Após a seleção inicial dos clientes se deve realizar uma visita, a fi m de prestar esclare-
cimentos sobre o objetivo do estudo e efetuar uma avaliação técnica para verifi car as 
condições de instalação e segurança dos conjuntos de medição.

Figura 8 - Exemplo de hidrômetro

Vazão máxima 3m3/h.
Saída de pulso com resolução de 1 l/pulso.

•
•

Figura 9 - Exemplo de sensor

Figura 10
Registrador eletrônico de dados por intervalo de tempo
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A coleta de informações com o cliente é um dos componentes importantes para deter-
minar o perfi l de consumo. Nas fi guras 11 e 12 apresenta-se o formulário modelo de 
entrevista de consumo com o cliente. 

KIT Nº

Entrevista de consumo

n.º de ligação: data: __/__/__

contato: telefone:

Dados do Hidrômetro

HM N.º:

monojato multijato mecânico magnético

Classe A B C

Lacre hidrômetro Sim Não

Lacre cavalete Sim 1 2 Não

Inclinação Sim Não

Avaria Sim Qual: Não

Suspeita de fraude Sim Qual: Não

Diâmetro Vazão Máxima Fabricante Ano

Problema técnico no cavalete

Problema técnico no hidrômetro

Pontos de Consumo

Item Rede 
(quantos) Reservatório (quantos) Observação

Bacia sanitária - caixa

Bacia sanitária - válvula

Banheira

Bidê

Chuveiro ou ducha

Lavadora de prato

Lavadora de roupa

Pia

Tanque

Torneira de jardim/geral

Moradores fi xos: adultos: crianças:

Reservatórios: capacidade:

Área de irrigação:

Piscina: _____________X _____________X _____________

Lavagem de veículos: freqüência:

Uso de água após as 24h sim: não:

Tem cachorro? sim: freqüência de lavagem do quintal? __x semana não:

Outros:

Observações:

Ocorreu falta de água no período 
de aquisição? sim: não:

Aquisição válida: sim: não:

Data da instalação: ____/ ______/ hora: ______: ______

Data da retirada:              /               / hora: ______: ______

Prestador de serviços:

Ciente: autorizo a pesquisa RG:

Responsável pela pesquisa: 

Figura 11 - Formulário de entrevista (frente) Figura 12 - Formulário de entrevista (verso)
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onde: 
Peso Qx = volume consumido em cada faixa de vazão 
                   volume total consumido

O IDM é obtido pela expressão: IDM = 100 + EP

Para conhecimento, apresentamos a fi gura 13 com Erro Médio dos Medidores Volu-
métricos:

Com as informações coletadas do cliente, dos dados obtidos no hidrômetro avaliado e 
análise do parque de hidrômetros podemos elaborar gráfi cos com as seguintes infor-
mações:

Capacidade de reservação das residências.
Capacidade dos hidrômetros.
Inclinação dos hidrômetros.
Idade do parque de hidrômetros.
Pressão nos cavaletes das residências.
Número de pessoas por residência.
Classe metrológica dos hidrômetros.
Tipos de hidrômetros na rede.

As informações do processo de levantamento da submedição podem subsidiar o cálculo 
de incerteza na determinação da submedição do parque de hidrômetros. 

•
•
•
•
•
•
•
•

Tratamento dos dados e resultados obtidos

A expressão dos resultados e o tratamento dos dados devem ser executados conforme 
determina a norma NBR 15538 (ABNT, 2007). Os resultados devem ser expressos em 
gráfi cos de barras divididos por faixa de vazão e para cada uma delas, será atribuído 
um peso de acordo com o porcentual de incidência encontrado. Para obtenção do 
perfi l, deve-se calcular a média dos pesos para cada faixa de vazão proposta.

Os dados levantados devem ser divididos em faixas de vazões, expressas em L/h. 
Como exemplo, apresenta-se uma divisão por faixa de consumo horário (L/h):

1 a 7 
7 a 15
15 a 30
10 a 60
60 a 120

O cálculo do índice de submedição dever ser obtido subtraindo o volume total medido 
do hidrômetro da unidade avaliada (residência do cliente) pelo volume total medido 
do hidrômetro-padrão durante o período de avaliação. O resultado desta operação 
deve ser dividido pelo volume total do medidor-padrão e em seguida multiplicado por 
100 para obtenção dos valores em porcentual do total. 

Recomenda-se a calibração do hidrômetro avaliado para dimensionar o desempenho 
dos hidrômetros, calculando o Erro Médio Ponderado (EMP). Este é um parâmetro 
de avaliação de desempenho obtido pela associação entre o perfi l de consumo e o 
erro relativo apresentado pelo medidor de água, em faixas de vazões previamente 
defi nidas. O Índice de Desempenho Metrológico (IDM) é um parâmetro de avaliação 
de desempenho de um hidrômetro que está diretamente relacionado com a perda na 
totalização de volume do medidor de água. Estes procedimentos são preconizados 
pela NBR 15538 (ABNT, 2008). 

O EMP é obtido pela expressão: 

EP (%) = ∑ [(Erro Qx ) x Peso Qx] 

•
•
•
•
•

120 a 150
150 a 500
500 a 750
750 a 1150
1150 a 1500

•
•
•
•
•

Figura 13 - Demonstrando erro medido dos medidores volumétrico

vazão

vazão mínima (Qmin) vazão de transição (Qt) vazão nominal (Qn)

15 L/h 22,5 L/h 1500 L/h

erro (%) 0,37 1,06 0,83
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Apresenta-se nas fi guras 14 e 15 aplicativo em planilha montado para determinar o 
grau de incerteza nos levantamentos realizados, considerando-se grau de confi ança de 
95.5%, desenvolvido por Airton S. Gomes para o COM+ÁGUA.

São atividades que envolvem o processo de faturamento das contas de água:

Faturamento

Cronograma de faturamento e cobrança

É um instrumento importante de planejamento e gestão das atividades que envolvem o 
processo de faturamento do sistema comercial destinado à execução das atividades de 
leitura de hidrômetros, consistência da leitura, emissão e entrega de conta, atualização 
cadastral, substituição de hidrômetro, corte do fornecimento de água, supressão da 
ligação de água, vencimento das contas. 

Recomenda-se elaborar o cronograma de faturamento e cobrança anualmente. Na fi gu-
ra 16 apresentamos o modelo contendo apenas um mês.

Determinação do erro na pesquisa usando a fórmula 
de cálculo de amostras para populações fi nitas

P 50

N 100000

Parâmetros

• porcentual de submedição encontrado
• número de hidrômetros ATIVOS

• número de ensaios realizados:         400

margem de erro da pesq.            e(%) =

400

5,0

n= σ2 x p x q x N
e2 x ( N – 1) + σ2 x p 

Procedimentos de cálculo
1) Acione o menu “Ferramentas”, escolha a opção “Atingir meta”
2) Em “Defi nir célula” informe C9
3) No campo “Para valor”, informe o número de hidrômetros ensaiados
4) No campo “Alternando célula” informe C10
5) Pressione OK, depois OK de novo e pronto, a margem de erro já estará calculada

Obs: preenchimento com dados fi ctícios

descrição do 
mensurando 

(xi)

estimativa do 
mensurando 

(xi)

distribuição de 
probabilidade

incerteza 
padronizada 

u(xi)

coefi ciente de 
sensibilidade ci*xi

incerteza 
combinada 
(ci*u(xi)ˆ2

contribuição 
individual 

(%)

tamanho 
da amostra 400 normal 0,0499 1,00 0,0499 0,00249002 86,16%

hidrômetro 
comparador 0 normal 0,0200 1,00 0,0200 0,00040000 13,84%

TOTAL 0,0699 0,00289002 100,00%

Grau de confi ança de 95,5

incerteza-padrão 
ou margem de erro 0,0538 5,38%

incerteza expandida 10,75%

atividade 0
1

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

0
7

0
8

0
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

leitura • • • • • • • • • •
crítica 
de leitura • • • • • • • • • •
emissão 
de contas • • • • • • • • • •
crítica 
de leitura • • • • • • • • •

notifi cação • • • • • • • • • •
entrega 
de contas • • • • • • • • • •

vencimento • • • • • • • • • • •
notifi cação 
de corte • • • • • • • • • • •

corte • • • • • • • • • • •

supressão • • • • • • • • • • •
data de 
atualização • • • • • • • • • •
serviços 
executados • • • • • • • • • •
dias de 
consumo

3
0 • • • • • • • • •

Figura 14 - Cálculo de incertezas na determinação da submedição
Figura 15 - Cálculo de incertezas na determinação da submedição do parque de hidrômetros Figura 16 - Cronograma de faturamento e cobrança 
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Leitura

Esta atividade consiste na coleta do volume consumido registrado no hidrômetro dos 
imóveis no decorrer de 30 dias.

Para os clientes “Grandes Consumidores” recomenda-se um controle dos volumes con-
sumidos com leituras quinzenais ou até semanais. Pode-se incluir também a “checagem” 
da categoria do imóvel com a existente no cadastro comercial. 

Na execução da leitura é obrigatório verifi car o número do hidrômetro cadastrado no 
sistema comercial como do imóvel.

Códigos de leitura

Apontamento das anomalias encontradas durante a leitura: hidrômetro invertido; vio-
lado; parado; inclinado; sem acesso; com indícios de fraude; em imóvel vago ou deso-
cupado; em imóvel unifi cado ou incorporado; indícios de fraude na ligação e número 
do hidrômetro diferente do da planilha ou coletor de dados. As anomalias devem gerar 
Ordens de Serviço, como detalhado a seguir:

Nas inspeções poderão ser identifi cadas irregularidades nas ligações e nos hidrômetros, 
reduzindo os índices de perdas aparentes no item consumo não autorizado, aquele 
referente a ligações clandestinas, hidrômetros violados, by pass. 

Relatórios dos consumos apurados

Consumo baixo – quando for inferior ao consumo médio do imóvel e dos parâmetros 
estabelecidos pelo serviço de abastecimento de água.

Consumo excessivo – quando for superior ao consumo médio do imóvel e dos parâme-
tros estabelecidos pelo serviço de abastecimento de água. Exemplo: 50% do volume 
médio do imóvel.

Ligações inativas com consumo – emissão de ordem de serviço para inspeção detalhada 
para identifi car a origem do consumo.

Ligações com corte ou supressão com consumo – emissão de ordem de serviço para 
inspeção detalhada para identifi car a origem do consumo.

Figura 17 – Tipos de códigos de leitura e providências

Código Ocorrência Providências

01 hidrômetro quebrado/parado emissão de ordem de serviço para inspeção no local

02 hidrômetro invertido emissão de ordem de serviço para inspeção 
da irregularidade

03 hidrômetro violado emissão de ordem de serviço para inspeção 
da irregularidade

04 hidrômetro inclinado emissão de ordem de serviço para regularização 
ou instalação de hidrômetro de 45 graus

05 hidrômetro sem acesso emissão de ordem de serviço para verifi cação 
e emissão de comunicado ao cliente

06 hidrômetro com indício 
de fraude

emissão de ordem de serviço para inspeção detalhada 
no local para abertura de processo de fraude

07 número do hidrômetro 
incorreto efetuar as devidas correções no sistema comercial

08 hidrômetro em imóvel 
unifi cado

emissão de ordem de serviço para identifi car 
o imóvel a que foi incorporado

09 ligação inativa sem consumo emissão de ordem de serviço para inspeção detalhada 
com o objetivo de identifi car o consumo

Arrecadação

É a atividade que envolve a contabilização da quitação ou do pagamento das contas de 
água, esgotos e coleta de lixo doméstico, quando houver.

Recebimento - O pagamento das contas pode ser realizado por caixas disponíveis nos 
próprios serviços de abastecimento de água, pela rede bancária, casas lotéricas e em 
lojas comerciais credenciadas. Outro método de recebimento é através do débito auto-
mático bancário.

Baixa de conta de água - Conciliação das contas pagas na rede bancária, caixas próprios 
ou redes autorizadas com o sistema comercial, com a sua conseqüente baixa e ou emis-
são de relatórios de inconsistências.

Crítica - Esta etapa consiste na análise das inconsistências verifi cadas com as devidas 
correções para baixa efetiva da conta paga. As contas não baixadas no sistema comercial 
geram débitos aos clientes.
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Cobrança

Esta atividade decorre de contas vencidas de clientes inadimplentes. Os prestadores de 
serviços deverão estabelecer políticas e regulamentos para defi nir os procedimentos de 
cobrança do cliente.

Parcelamento - Procedimento adotado aos valores elevados de uma ou mais contas, 
quando solicitado pelo cliente. Este procedimento deverá conter como regra básica a 
quitação de parcelas pelo responsável pela solicitação (cliente). 

Política de corte do fornecimento de água - Esta atividade é baseada em uma política 
voltada à recuperação do cliente inadimplente. As medidas recomendadas buscam a 
efi ciência sem desrespeitar as determinações legais ou o cliente. A Lei Federal n°. 11.445 
de 5 de janeiro/2007, no seu artigo 40, estabelece que os serviços poderão ser interrom-
pidos pelo  prestador nas seguintes hipóteses:
 

1º Inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, do pagamento 
das tarifas, após ter sido formalmente notifi cado.
2º  A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V do caput deste artigo será pre-
cedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para 
a suspensão.
3º A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a estabe-
lecimentos de saúde, a instituições educacionais e de internação coletiva de pessoas 
e a usuário residencial de baixa renda benefi ciado de tarifa social deverá obedecer 
a prazos que preservem condições mínimas de manutenção da saúde das pessoas 
atingidas.

Política de supressão - Esta política é aplicada depois de esgotadas todas as ações e ado-
tada após a execução do corte do fornecimento. A supressão consiste, de modo geral, 
na retirada do hidrômetro e do ramal da ligação, tornando a ligação de água inativa no 
cadastro comercial por débito. Poderá também ocorrer a supressão da ligação de água 
por solicitação do cliente, por desativação temporária do imóvel, por demolição ou por 
unifi cação de dois ou mais imóveis.

•

•

•

Nos imóveis com ligação de água suprimida é comum entre os prestadores de serviços 
não emitir faturamento e, conseqüentemente, não existir consumo. Para as ligações de 
água suprimidas deverá ser programada uma fi scalização com o objetivo de verifi car a 
existência de consumo irregular.

Religação - Consiste no restabelecimento do fornecimento de água do imóvel que esta-
va com a ligação de água suprimida por débito, quando o cliente regulariza a pendência 
e solicita a religação.

Combate às irregularidades na ligação

A metodologia básica para combater as irregularidades na ligação de água é analisar 
mensalmente:

Dados disponíveis das ligações ativas com baixo consumo (priorizando os consumos 
de 0 m3 a 5 m3).

Grandes consumidores (condomínios residenciais, indústrias e grandes comércios ou 
o consumo estabelecido a critério de cada prestador).

Denúncias de terceiros ou do pessoal interno do prestador e os códigos de leitura 
apontados no “campo”. 

A fi scalização é uma das atividades importantes deste processo. Deverá ser realizada 
periodicamente considerando o consumo registrado, proporcionando desta forma, 
medidas corretivas para sanar possíveis irregularidades. 

As informações obtidas deverão ser coletadas e transcritas em formulário para análise 
e tomada de decisão.

Nas inspeções nos imóveis devem ser realizadas verifi cações visuais e físicas nas ligações 
e nos hidrômetros, vistoria nas instalações internas do imóvel e vistoria na calçada do 
imóvel, para identifi car algum vestígio de reforma.

•

•

•
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Nas fi guras 18 e 19 apresentam-se modelos de formulários usados nas fi scalizações:

Ficha de Inspeção Predial N.º

nome do cliente:

endereço: Fone:

codifi cação:

Informações de Cadastro

n.º do hidrômetro: leitura: lacre:

estado do hidrômetro: normal (   ) avariado (   ) invertido (   ) violado (   )

Residência

n.º de economias: n.º de adultos (   ) n.º de crianças (   )

Comércio/Indústria/Pública

n.º de economias:

atividade:

potencial da atividade: pequeno (   ) médio (   ) grande (   )

Informação da ligação

ligação: suprimida (   ) ativa (   ) não pude constatar (   )

Ocorrência

descrição da irregularidade:

croquis da irregularidade:

nome do fi scal: ciente do cliente

cargo:

nome:

data: _____/_____/_____ data: _____/_____/_____

Divergência entre dados do campo e cadastro

existe divergência: sim (   ) não (   )

descreva as divergências: Fone:

Atualização do Cadastro

( informar as atualizações realizadas, como n.º do imóvel, categoria, etc.)

Defi nição de Fraude

há caracterização de fraude sim (   ) não (   )

descrever o tipo de fraude encontrada para início do processo de cálculo do volume fraudado

aprovação

nome do responsável pela análise: nome:

data: _____/_____/_____ data: _____/_____/_____

Figura 18 - Modelo de formulário para inspeção Figura 19 - Modelo de formulário para inspeção

 (frente do formulário)  (verso do formulário)
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Equipamentos adicionais poderão ser utilizados para identifi car as irregularidades na 
ligação: válvula pulsadora, haste de escuta, aparelhos de geofonia.

Foto 1 - Válvula propagadora de ondas / Foto 2 - Válvula montada no abrigo do hidrômetro 

Foto 3 - Instalação de válvula pulsadora / Foto 4 - Haste de escuta

Atualização cadastral
São informações obtidas por meio do processamento dos códigos de leituras, situação 
do imóvel (cortada e ou suprimida com consumo), consumos registrados no período ou 
da realização de um censo na região ou no município.

Método de leitura dos códigos
Os códigos de leitura poderão indicar irregularidades nas ligações de água que, na 
maioria das ocorrências, necessitam de intervenção para correção. As mais comuns são: 
hidrômetro invertido, sem consumo, hidrômetro inclinado, hidrômetro sem acesso, etc.
Os relatórios de leitura poderão mostrar também o desempenho dos leitores, podendo 
indicar a necessidade de uma reciclagem no procedimento.

Denúncias anônimas
Geralmente são recebidas por telefone ou por comunicado na internet, quando o seu aces-
so for permitido, e necessitam de fi scalização para verifi car a veracidade das informações.

Análise de consumos
A análise dos consumos registrados é um instrumento importante para detectar irregu-
laridades nas ligações de água. Por meio da análise de relatórios gerenciais associados a 
critérios de seleção estabelecidos, poderão ser detectadas as fraudes nas ligações e nos 
hidrômetros.

Consumo baixo ou sem consumo
Os relatórios gerenciais com consumo baixo ou sem consumo poderão indicar possíveis 
fraudes nos hidrômetros, como a inversão do hidrômetro e seu retorno à posição corre-
ta próximo ao período de leitura. Nestes casos recomenda-se a instalação de lacres de 
segurança e acompanhamento do consumo por um determinado período. Dependendo 
da capacidade do hidrômetro instalado, os relatórios poderão indicar um superdimen-
sionamento.

Consumo excessivo
Os relatórios gerenciais relacionando as ligações com consumo excessivo poderão 
indicar a necessidade de um estudo para dimensionamento do hidrômetro instalado na 
ligação ou a sua classifi cação como cliente especial, dependendo dos critérios estabele-
cidos e quando o regulamento interno permitir esta classifi cação e, conseqüentemente, 
a arrecadação.
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Os relatórios gerenciais são fonte importante para as ações a serem implementadas 
nas atividades comerciais de maneira a controlar e reduzir os índices de perdas. Estes 
relatórios poderão indicar a necessidade de programas de reciclagem dos empregados 
envolvidos, de melhorias nas fi scalizações de determinada região ou tipo de serviço, 
políticas de mobilização social que incluam os empregados do prestador de serviços e 
a população envolvida.

A defi nição dos relatórios gerenciais sempre deverá ser elaborada em conjunto com a 
área operacional, pois a execução das ações envolve atividades específi cas da área ope-
racional, tais como eliminação de vazamento no cavalete, trocas de hidrômetro, estudos 
de dimensionamento, etc. 

Existem relatórios de uso exclusivo da área comercial, tais como os indicadores de 
desempenho do quadro de leituristas, o número de ocorrências dos códigos de leituras 
e o índice de inconsistências nos códigos de leituras. Estas informações poderão deter-
minar a necessidade de uma reciclagem dos empregados para sanar as inconsistências 
apresentadas.

Os relatórios de histogramas de consumo e coleta de informações para elaboração do 
Balanço Hídrico deverão ser elaborados em conjunto com a área operacional. O histo-
grama de consumo deverá ser elaborado por faixa de consumo, por fabricante e por 
capacidade do hidrômetro. Desta forma, poderemos avaliar o desempenho dos fabri-
cantes de hidrômetro nas faixas de consumo preestabelecidas.

Para a composição do Balanço Hídrico deverão ser levantados os dados do consumo 
autorizado (faturado e não faturado) e os volumes de perdas aparentes referentes 
a consumos não autorizados ocasionados por erro cadastral, imprecisão nos hidrô-
metros e irregularidades nas ligações. Estas informações, complementadas com as 
informações do volume de água fornecido ao sistema, indicarão os índices de perdas 
reais e aparentes.

Relatórios gerenciais Histograma de consumo

O histograma de consumo deverá conter informações do consumo dos hidrômetros, por 
tipo, por faixa, diâmetro, fabricante e ano de fabricação. Estas informações são instru-
mentos importantes para identifi car:

Possíveis fraudes com base nos consumos.
Gerenciamento do parque de hidrômetros.
Parâmetros de consumo para composição dos dados de consumo não contabilizado 
do Balanço Hídrico.

•
•
•

Relatórios das ações realizadas

Para controle e gerenciamento das atividades comerciais foram recomendadas no 
COM+ÁGUA:

Registro da composição das ligações antes do início e após as ações realizadas para 
análise do desempenho dos trabalhos realizados.
Alterações de categorias realizadas na área de trabalho.
Registro e acompanhamento dos consumos dos hidrômetros avariados (seis meses 
anteriores à troca e seis meses posteriores à troca).
Registro e acompanhamento dos consumos nos hidrômetros fraudados (seis meses 
anteriores à troca e seis meses posteriores à troca).
Registro e acompanhamento dos consumos nas ligações com by pass (seis meses 
anteriores à sua localização e seis meses posteriores). 
Registro e acompanhamento dos consumos nas ligações clandestinas.
Registro e acompanhamento dos consumos dos hidrômetros substituídos por tempo 
de vida útil (seis meses anteriores à troca e seis meses posteriores à troca). O acom-
panhamento desta ação poderá alterar os critérios estabelecidos, após análise dos 
resultados obtidos e do laudo técnico do hidrômetro retirado.
Registro e acompanhamento dos consumos dos hidrômetros substituídos por motivo 
de dimensionamento da ligação (seis meses anteriores à troca e seis meses posteriores 
à troca). 

•

•
•

•

•

•
•

•
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Apresentam-se a seguir, como referência, planilhas para registro e acompanhamento:

Consolidação das informações das áreas selecionadas

Nome 
da área 1

categoria total de 
ligações

total de 
economias

total de 
ligações ativas

total de 
ligações factíveis

total de 
ligações hidrometradas micromedição

residencial

comercial

industrial

pública

social

TOTAL 0 0 0 0 0 0

Nome 
da área 2

categoria total de 
ligações

total de 
economias

total de 
ligações ativas

total de 
ligações factíveis

total de 
ligações hidrometradas micromedição

residencial

comercial

industrial

pública

social

TOTAL GERAL 0 0 0 0 0 0

Figura 20 – Consolidação das informações

número 
da ligação

período antes da troca (mês) número do hidrômetro período após a troca

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês retirado data da troca instalado m3/

mês
m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

total de consumo 
no período 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Figura 21 – Planilha das trocas de hidrômetros avariados
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número 
da ligação

período antes da troca (mês) dados do hidrômetro período após a troca

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês retirado data da troca instalado m3/

mês
m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

total de consumo 
no período 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Figura 22 – Planilha das fraudes em hidrômetro

número 
da ligação

antes da fraude dados do hidrômetro após a fraude

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês retirado data da troca instalado m3/

mês
m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

total de consumo 
no período 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Figura 23 – Planilha das fraudes em ligações BY PASS
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O Sistema integrado de gestão comercial e de serviços de saneamento (GSAN) foi desen-
volvido com ferramentas de software livre e está disponível gratuitamente sob licença 
GPL v2. O código da aplicação possui cerca de 800.000 linhas de programação, desenvol-
vido em linguagem Java e concebido a ser multiplataforma e multibanco.

Sua estrutura foi idealizada para permitir ao máximo a parametrização dos processos, 
facilitando assim sua adequação a empresas de diferentes portes e necessidades. O GSAN 
foi desenvolvido pelo PMSS com o objetivo de elevar o nível de desempenho e de con-
trole das empresas de abastecimento de água e coleta de esgotos e pode ser adaptado a 
qualquer tipo de organização.

Em seu projeto foram utilizados conhecimentos e necessidades de três empresas de 
diferentes portes e realidades, sendo elas: Companhia Pernambucana de Saneamento 
(COMPESA), Companhia de Água e Saneamento de Roraima (CAER) e Companhia de 
Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN).

O software encontra-se disponível no site www.softwarepublico.gov.br (portal do 
software público brasileiro).

Sistema de gestão de 
saneamento (GSAN)

Um dos grandes diferenciais de implantação consiste na possibilidade do conceito 
“ASP”, ou seja, um mesmo conjunto de hardware e equipe técnica podendo ser utilizado 
por várias empresas com total autonomia. Isso possibilita menores custos de implemen-
tação e manutenção para as empresas de saneamento e a concentração de seus esforços 
em seu negócio-fi m.

E ainda garante sua total autonomia ante o fornecedor, uma vez que as alterações rea-
lizadas no código são e devem ser retribuídas por toda a comunidade desenvolvedora 
pelo mesmo portal (www.softwarepublico.gov.br), formando, assim, um grande elo de 
inovação constante.

Atualmente existem cinco empresas de saneamento que estão se preparando para 
realizar a implantação da ferramenta em seus ambientes de trabalho. Igual ou em 

hidrômetro período após regularização

número da ligação data da instalação n.º do hidrômetro m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

número 
da ligação

período antes da troca dados da troca período após a troca

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

n.º do 
hidrômetro diâmetro

data 
da 

troca

n.º do 
hidrômetro diâmetro m3/

mês
m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

m3/
mês

total de 
consumo no 
período

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Figura 24 – Planilha das ligações clandestinas 

Figura 25 – Planilha das trocas de hidrômetros por tempo de utilização 
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maior número, as empresas de tecnologia estão realizando igualmente seu processo de 
entendimento na ferramenta com o objetivo de tornarem-se empresas prestadores de 
serviços às empresas de saneamento. 
 
Deste grupo, pelo menos um contrato já se encontra em vigor e com prazo de conclusão 
acertado. Entre outras características tecnológicas podem-se citar:

 Opções de parametrização (não há necessidade de alteração no código da aplicação) 
que facilitem a adoção ou alteração das regras de negócio, tais como: o tratamento 
especial a grandes consumidores e órgãos públicos.

Total fl exibilidade na elaboração da estrutura tarifária, podendo existir tarifas diferen-
ciadas por qualquer critério desejado.

Histórico das contas faturadas com os respectivos motivos e valores.

Ações de cobrança acompanhadas durante todo o ciclo, sejam internas ou externas.

Atribuição de responsabilidade dos débitos a inquilino, proprietário ou outro res-
ponsável.

Transferência de débitos e o parcelamento por nota promissória ou boleto bancário.

Consolidação das informações necessárias para a tomada de decisão, com integra-
ção com os demais módulos, facilitando o agrupamento e a disponibilidade das 
informações.

Utilização da tecnologia On-line Analytical Processing (OLAP), agrupamento das 
informações em forma de cubos, permitindo que a totalização e a escolha de vari-
áveis para análise sejam realizadas diretamente pelo demandante do relatório, que 
poderá, ainda, exportar para uma planilha de cálculo a fi m de elaborar complexos 
relatórios.

Permite a utilização de celular Smartphone, realizando as leituras, atendimento ao 
cliente, atualização cadastral, impressão simultânea de conta e relatórios, fi scalização 
de leituras e identifi cação de irregularidades de forma inovadora. Obs.: A utilização de 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

algumas das características dependem do regulamento de serviço e de entendimento 
com o prestador, podendo ser ou não utilizadas.

Enfi m, o software foi desenvolvido para assegurar que as principais operações realizadas 
pelos usuários sejam gravadas em um log, possibilitando a realização de auditorias e a 
identifi cação de possíveis irregularidades.

Por fi m cabe ressaltar que, embora o software seja gratuito, para sua implementação é 
necessário que o prestador  reveja seus processos, analise a melhor tecnologia para suas 
necessidades e efetue a contratação ou capacitação de sua equipe a fi m de garantir o 
êxito de seu projeto de modernização.
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Com o objetivo de munir os prestadores de serviços de instrumentos para administra-
ção do processo comercial, o Projeto COM+ÁGUA elaborou o Guia Prático de Controle 
e Redução de Perdas Aparentes – Processo Comercial. É um instrumento destinado a 
orientar as pessoas que trabalham na administração e gerenciamento das atividades 
comerciais, contendo todas as ações que envolvem a execução, gerenciamento e a 
tomada de decisão para o controle e redução das perdas aparentes.

Este guia foi desenvolvido aproveitando as trocas de experiências ocorridas nas capacita-
ções em processo, nas apresentações teóricas e nas práticas dos assuntos que envolvem 
a administração, execução e gerenciamento do processo comercial conforme abaixo:

Cadastro de clientes.
Cadastro das ligações.
Cadastro de hidrômetro.
Gestão do parque de hidrômetros.
Metodologia para determinar o estudo para dimensionamento de hidrômetro.
Padronização das instalações da ligação e hidrômetro.
Metodologia para realizar o estudo de perfi l de consumo.
Metodologia para realizar estudo de submedição.
Funções relacionadas ao faturamento da conta de água.
Funções relacionadas à cobrança dos débitos de conta de água.
Funções de fi scalização e análise cadastral e de consumo.
Funções para identifi car as irregularidades nas ligações e no hidrômetro (fraudes).
 Funções relacionadas ao atendimento ao cliente.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guia prático

Capacitações em processo

Um trabalho desta natureza exige também a necessidade de desenvolver capacitações 
em processo em perdas aparentes. 

A seguir são apresentados os temas e correspondentes objetivos e conteúdos pro-
gramáticos:

Tema Carga Horária

Apresentação do Projeto COM+ÁGUA 1 hora

Realização e cronograma dos planos de ação 3 horas

Cadastro comercial 4 horas

Exercício em campo sobre cadastro comercial 4 horas

Gestão do parque de hidrômetros 8 horas

Exercício em campo sobre hidrometria 4 horas

Fraudes 4 horas

Exercício de campo sobre identifi cação das fraudes 4 horas

Faturamento 2 horas

Arrecadação 2 horas

Cobrança 2 horas

Atendimento ao público 1 hora

Agente comercial 1 hora

TOTAL 40 horas

Carga Horária
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Objetivos gerais

Ao fi nal do evento os participantes estariam capacitados para:

Identifi car os principais conceitos relativos a perdas aparentes. 
Desenvolver, controlar e avaliar programas de perdas aparentes nos prestadores.
Realizar avaliações econômico-fi nanceiras das atividades do programa.
Utilizar planilhas eletrônicas objetivando otimizar a gestão do programa de perdas 
aparentes.
Rever os planos de ação nos aspectos inerentes à área comercial, efetuando ajustes 
correspondentes.
Promover ações para implementação de medidas efetivas para identifi cação e redu-
ção de perdas aparentes.
Interpretar e utilizar os dados do Balanço Hídrico para gestão comercial.
Utilizar Indicadores de desempenho apropriados para acompanhamento dos proces-
sos e para subsidio à tomada de decisões.

A partir deste referencial deve ser avaliado, em conjunto com os colaboradores dos 
prestadores, o estágio atual de cada item e como os conceitos podem ser aplicados, 
aperfeiçoando os instrumentos para gestão da área comercial, incluindo: gestão cadas-
tral, de faturamento, micromedição, combate a fraudes, ligações inativas, processos 
comerciais e atendimento ao cliente. Por fi m, a capacitação em processos subsidia a 
avaliação do estágio atual do plano de ação dos prestadores de serviços, com o objetivo 
de aplicar os conceitos estudados e promover os ajustes necessários nos aspectos de 
ordem comercial.

•
•
•
•

•

•

•
•

Atividades de campo

De acordo com os critérios para defi nição da amostra, enviados com antecedência para 
os prestadores de serviços, foram realizados levantamentos por amostragem de imóveis, 
adotando-se os seguintes passos metodológicos.

Levantamento aleatório de ligações localizadas na Célula de Controle.
Distribuição roteirizada entre aos participantes da capacitação.
Levantamento de informações em campo de cadastro de hidrômetro e inspeção geral 
da ligação.  

•
•
•

Confronto das informações obtidas em campo com o sistema comercial.
Tomada de ação por parte do prestador em caso de alterações ou providências 
técnicas.
Discussão de processo de melhoria nos processos e/ou atualização de sistema.
Defi nição por parte do prestador de processo para manutenção desse procedimento.
Providência de cópias das verifi cações para os consultores.
Levantamento técnico de: cadastro, cavalete, hidrômetro, padrão de instalação, frau-
de, inclinação, dimensionamento, lacres e outros pertinentes.

Infra-estrutura: veículos, cadastro dos clientes, material de escritório (caneta, prancheta, 
grampeador), fi chas de inspeção.

A seguir são apresentadas algumas fotos demonstrando tipos de  irregularidades encon-
tradas:

•
•

•
•
•
•

Foto 5 - Cavalete inclinado / Foto 6  - Localização da ligação
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Foto 11 - Fraude no hidrômetro / Foto 12 - Ligação direta

Foto 13 - Fraude em hidrômetro / Foto 14 - Ligação direta

Foto 7 - Situação da ligação e hidrômetro / Foto 8 - Problemas com cavalete

Foto 9 - Problemas técnico no cavalete / Foto 10 - Problemas técnico com hidrômetro
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Foto 15 - Fraude em hidrômetro / Foto 16  - Ligação direta

Foto 17 - Corte violado / Foto 18 - Ligação com BY PASS

Precedendo as atividades relacionadas às pesquisas de submedição e levantamento do 
perfi l de consumo de cada prestador, deve ser também oferecida uma capacitação espe-
cífi ca em submedição.  As capacitações em processo em submedição e levantamento do 
perfi l de consumo do parque de hidrômetros têm como objetivos específi cos a capacita-
ção dos participantes em:

Identifi car os principais conceitos relativos à submedição e levantamento de perfi l.
Determinar as vazões instantâneas de operação e os volumes escoados em cada faixa 
de vazão em um período signifi cativo para um determinado consumidor característi-
co, bem como a indicação da submedição do segmento. 
Desenvolver, controlar e avaliar programas de perdas aparentes no prestador.
Realizar avaliações econômico-fi nanceiras das atividades do programa.
Utilizar planilhas eletrônicas e softwares objetivando otimizar a gestão do programa 
de controle e redução de perdas aparentes por submedição. 
Promover ações para implementação de medidas efetivas para identifi cação e redu-
ção de perdas aparentes.
Interpretar e utilizar os dados do Balanço Hídrico para gestão comercial.
Conhecer tecnologias e operar equipamentos para o auxilio na otimização nos pro-
cessos de medição.

•
•

•
•
•

•

•
•

Capacitação em submedição

Programação da capacitação

O planejamento das atividades deve ser pautado por uma criteriosa elaboração de 
ementa e conteúdo programático. As ações são organizadas pelos instrutores responsá-
veis, envolvendo a defi nição das técnicas pedagógicas mais adequadas e corresponden-
te elaboração do material didático.

A seguir é apresentada a estrutura básica de planejamento do modelo geral padrão do 
plano de capacitação em processo para controle e redução de perdas aparentes com 
foco em submedição e levantamento de perfi l de consumo:

Carga Horária: 16 horas 
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Objetivo geral:
Promover capacitação técnica e disseminação de boas práticas em gestão comercial e 
técnicas de controle e redução de perdas aparentes.

Objetivos específi cos:
Ao fi nal da capacitação os participantes devem  ser capazes de:

Identifi car os principais conceitos relativos à submedição e levantamento de perfi l.
Determinar as vazões instantâneas de operação e os volumes escoados em cada faixa 
de vazão em um período signifi cativo para um determinado consumidor característi-
co, bem como a indicação da submedição do segmento. 
Desenvolver, controlar e avaliar programas de perdas aparentes no prestador.
Realizar avaliações econômico-fi nanceiras das atividades do programa.
Utilizar planilhas eletrônicas e softwares objetivando otimizar a gestão do programa 
de controle e redução de perdas aparentes por submedição. 
Promover ações para implementação de medidas efetivas para identifi cação e redu-
ção de perdas aparentes.
Interpretar e utilizar os dados do Balanço Hídrico para gestão comercial. 
Conhecer tecnologias e operar equipamentos para o auxílio na otimização nos pro-
cessos de medição.

•
•

•
•
•

•

•
•
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Gestão do uso da energia

Em qualquer processo de transformação de uma forma de energia em outra para realizar um 

determinado trabalho, há perdas de energia, e uma parcela desta perda é inerente ao processo, 

podendo ser maior ou menor em razão da tecnologia de transformação. A outra parcela se perde 

por causa da forma de uso.

Sendo fi nita a quantidade de energia existente no universo e, do outro lado, o ser humano com 

necessidades cada vez maiores de energia em suas diversas formas, há uma tendência para ele-

vação do preço e explorações extremas de fontes de energia, degradando de maneira irreversível 

o meio ambiente. Assim, é evidente a necessidade de se buscar a máxima efi ciência energética, 

principalmente na forma de uso onde estão os maiores desperdícios. Essa busca é mais que um 

objetivo fi nanceiro, é uma atitude de cidadania.

As perdas inerentes aos processos de transformação vêm sendo cada vez mais reduzidas em 

um processo natural de desenvolvimento tecnológico e concorrência, motivado inclusive por 

programas de etiquetagem e selos de efi ciência energética.

A procura da melhoria da efi ciência energética na forma de uso é mais complexa. É dependente de 

atitudes individuais, o que exige um esforço enorme para atingir uma conscientização coletiva.

•

•

•

•

Mensagem: por que conservar energia

Efi ciência hidroenergética

A operação de um sistema de saneamento básico 
depende da energia elétrica para realizar o traba-
lho de transferência de volumes de água ou esgoto 
entre as fases dos processos de captação ou coleta, 
tratamento, distribuição e disposição fi nal. 

A maior parte da energia consumida se dá nos sis-
temas de bombeamento, cerca de 93% em média, 
sendo o restante em utilidades e iluminação. No 
processo de bombeamento, a potência demanda-
da da rede elétrica (kW) depende do rendimento 
do motor, rendimento da bomba, da vazão média 
e da altura manométrica total.

Esta inter-relação pode ser avaliada pelas relações:

Custo da demanda    

Custo da energia  

Portanto, efi ciência hidroenergética é cuidar para que estes fatores, elétricos, mecânicos 
e hidráulicos, que interferem no consumo de energia, sejam otimizados para a melhor 
performance, imputando o mínimo de perdas.

kW x tarifa = 9,81 x Q x AMT x tarifa
ηmb

kWh x tarifa = 0,00273 x Vm3 x AMT x tarifa
ηmb

Conserve energia. 
Não comprometa
 a qualidade de vida 
de nossas gerações 
futuras e respeite as 
gerações passadas, 
que envidaram 
esforços para 
melhorar a sua

Introdução: algumas premissas para uma boa gestão 
com foco na efi ciência hidroenergética

A redução de perdas de água e o uso efi ciente da energia elétrica são questões que, 
na cultura operacional atual da maioria dos prestadores de serviços, não são tratadas 
como inter-relacionadas, tanto no aspecto técnico como no da gestão. Não há uma pre-
ocupação rigorosa em gerenciar estas questões com o objetivo de implementar ações 
sustentáveis de melhoria na efi ciência, mas apenas contabilizar resultados contornando 
problemas de forma pontual.

No Projeto COM+ÁGUA procurou-se uma abordagem integrada da questão da efi ciên-
cia, compreendendo-se a necessidade de integrar a efi ciência do uso de energia com 
a efi ciência dos sistemas distribuidores de água. Perdas de água signifi cam também 
perdas da energia elétrica, que é transferida à água nos processos de bombeamento. 
Entretanto, uma parte das perdas de água é causada pelo excesso de pressão conferido 
às redes pelos sistemas de bombeamento, seja diretamente ou indiretamente por meio 
das estruturas de reservação.

Esta inter-relação revela claramente a necessidade de modernização com a gestão inte-
grada destes processos, uma atitude que pode diminuir o custo operacional e melhorar 
o nível de conservação dos recursos naturais. Neste contexto, técnicas modernas de 
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gestão, associadas à capacitação dos técnicos da empresa e desenvolvimento da cultura 
de medição, permitem modelagens que resultam em economias surpreendentes.

A abordagem integrada leva a que haja interação entre as equipes de manutenção e 
operação das áreas de hidráulica e elétrica, além das áreas de engenharia e planejamen-
to, para que haja coordenação e soma de esforços com o intuito de elevar o prestador de 
serviços de saneamento básico a um patamar diferenciado dentro do cenário nacional, 
operando com nível reduzido de perda de água e efi ciência energética aumentada e 
mantendo custo competitivo do insumo energia elétrica nos processos.

Observa-se que a preocupação em muitas empresas resume-se ao “controle das contas 
de energia”, de um ponto de vista meramente fi nanceiro. Algumas poucas estabelecem 
procedimentos limitados a verifi cações visuais. Este procedimento isolado é pouco 
efi caz.  Na verdade a “gestão para o uso efi ciente” incorpora, além dos controles fi nan-
ceiros, o gerenciamento por indicadores de performance, diagnósticos energéticos, 
campanhas de medição e outras. Para isso são necessárias metodologias, procedimen-
tos, organização, práticas e técnicas específi cas de engenharia. 

Neste sentido foram desenvolvidas pelo COM+ÁGUA ferramentas e aplicativos voltados 
à aplicação nos prestadores de serviços, além da capacitação no uso de outros softwares 
já existentes.

A utilização deste ferramental possibilita a coleta, organização e gerenciamento dos 
dados referentes ao comportamento da energia elétrica consumida ao longo de cada 
mês. A análise destes dados, associada aos valores de outras grandezas elétricas e 
hidráulicas presentes em processos de bombeamento, bem como ao conhecimento dos 
procedimentos operacionais, fornece subsídios para a identifi cação de oportunidades 
de redução dos gastos por medidas administrativas e intervenções para modernização 
e efi cientização. 

Ao longo do projeto desenvolveram-se capacitações com o objetivo de promover o 
desenvolvimento da cultura de monitoramento e campanhas de medições sistemáticas, 
o conhecimento do comportamento do sistema segundo os procedimentos operacio-
nais e períodos sazonais e o levantamento e análise da situação quanto às condições de 
aquisição e do uso da energia elétrica, proporcionando condições para identifi cação de 
oportunidades para redução dos custos.

Focos na capacitação em processo

Além de questões conceituais, as capacitações em processo focaram-se em evidenciar 
as práticas para diagnósticos energéticos, campanhas de medições, como avaliar a 
viabilidade técnica e econômico-fi nanceira. Entre os principais assuntos abordados se 
estudaram as ações inerentes a:

Efi cientização de conjuntos motobombas, tais como aplicação de conjuntos com 
melhor rendimento substituindo conjuntos obsoletos e com alto custo de manuten-
ção. Via de regra, a aquisição de equipamentos tem melhor viabilidade econômica que 
manter em operação motores e bombas aproveitados de outras aplicações, sujeitos 
a quebras e reparos nem sempre de boa qualidade, que comprometem as ações de 
efi cientização. Procurou-se também mostrar, pelo foco de efi cientização hidroenergé-
tica, que a simples substituição dos motores atuais por motores de alto rendimento 
nem sempre resulta em ganhos na efi ciência e economia de energia elétrica. É neces-
sário atuar na efi cientização de todo o processo.

Adequação de rotores de bombas para melhor aproveitamento dos motores ou 
substituição dos motores para melhor aproveitamento das bombas, ajustando as 
características dos conjuntos motobombas aos pontos de trabalhos desejados, para 
operarem em conformidade com as curvas da bomba e em ponto de melhor rendi-
mento. A prática comum de instalar mais de um conjunto motobomba para operar 
em paralelo, de modo a atender a um incremento de vazão, poucas vezes é a solução 
mais efi ciente, pois demanda uma potência bem acima da necessária, provocando 
operação intermitente e danos prematuros no motor e dispositivos de acionamento. 
Entre alternativas mais efi cientes, procurou-se mostrar como melhorar o aproveita-
mento dos conjuntos existentes, utilizando um rotor mais adequado e inversores de 
freqüência. É muito menos oneroso do que manter conjuntos operando com baixo 
fator de carga e demandando potência maior que a necessária. 

Oportunidades para redução dos gastos pela otimização do tempo de transferência 
de determinados volumes. Nas capacitações e diagnósticos observou-se que é uma 
prática comum o não aproveitamento da autonomia plena de reservatórios, carregan-
do-os mais rápido do que o necessário em razão da demanda e, conseqüentemente, 
demandando uma potência maior. Observou-se também uma limitação dos níveis de 
fl utuação com excessiva margem de segurança, o que acaba acarretando uma situa-

•

•

•
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ção em que vários reservatórios são mal aproveitados, alguns limitados no máximo em 
50% da capacidade de projeto. 

Gerenciamento da rede distribuidora com controle ativo de vazamentos, redução da 
pressão na rede para níveis adequados e sufi cientes à qualidade do processo; otimiza-
ção da setorização com a retirada de pequenas zonas altas da área de interferência de 
elevatórias, que abastecem simultaneamente zonas baixas. A pressurização de zonas 
altas pode ser feita por meio de boosters com inversores de freqüência, o que reduz 
signifi cativamente a potência da elevatória principal e evita pressurização maior que 
a necessária para as zonas baixas.

Melhoria da efi ciência hidroenergética pela redução da altura manométrica por 
melhoria do trajeto, recuperação do coefi ciente C e reforço de adutoras ou utilização 
de componentes de menor perda de carga e melhoria da topologia de barriletes.

Medidas administrativas inerentes à gestão e sem necessidade de investimentos, 
identifi cadas após coleta, tabulação e análise dos dados e indicadores de cada insta-
lação, tais como melhor enquadramento tarifário, correção de falhas de faturamento, 
desativação, etc.

Intervenções para modernização, tais como mudança da tensão de alimentação, cor-
reção do fator de potência, utilização de fontes alternativas, etc. Em princípio estas 
intervenções, mesmo não reduzindo consumo, podem resultar em valores menores 
da conta de energia no fi nal do mês.

Otimização dos procedimentos e da qualidade da manutenção: a efi ciência começa 
pela manutenção e a implantação de um programa de manutenção preditiva, com 
rotinas sistemáticas para medições de grandezas elétricas e hidráulicas, associadas a 
práticas investigativas. São necessários instrumentos para medições e monitoramento 
de condições que comprometem a efi ciência, tais como nivel de vibração de origem 
mecânica ou elétrica em conjuntos motobombas, nível de isolamento elétrico, tempe-
ratura, qualidade da lubrifi cação além de analisadores de energia elétrica, medidores 
de vazão e pressão.

Otimização dos procedimentos operacionais: estudos para diminuir a utilização dos 
conjuntos motobombas no horário de ponta, melhor aproveitamento de reservatórios 

•

•

•

•

•

•

e de suas interdependências operacionais; dimensionamento adequado de conjuntos 
motobombas operando em paralelo (em alguns casos foi demonstrado que, em vez 
de utilização de grupos em paralelo todos com a mesma potência, é mais vantajoso 
usar um com potência diferente, adequada à situação, em razão do diagnóstico elabo-
rado a partir dos dados levantados).

Melhor aproveitamento da capacidade e interdependência operacional de reserva-
tórios: via de regra não se sabe exatamente como se comportam os reservatórios ao 
longo do tempo, quer no seu ciclo diário ou mensal. 

Em muitas situações o reservatório está sendo utilizado simplesmente como caixa de 
passagem, normalmente em cota bem acima da cota máxima de distribuição, deman-
dando, assim, uma potência acima da necessária. Procurou-se mostrar alternativas 
mais efi cientes, tais como bombear diretamente para a rede e armazenar água nestes 
reservatórios para utilização no horário de ponta, propiciando uma redução no consu-
mo de energia neste período.

•

•
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Mapa mental para entender
a gestão da energia

Orientando programas de gestão do uso 
efi ciente da energia elétrica

Durante as fases de diagnóstico e desenvolvimento do projeto observa-se o receio, 
principalmente nos pequenos prestadores, em tratar a fundo a questão do uso efi ciente, 
com uma confusão imensa de conceitos. Por essa razão, procedimentos operacionais 
são estabelecidos com base em interpretações errôneas, até mesmo de que efi ciência 
implica reduzir bombeamento com prejuízo ao abastecimento. O desconhecimento 
completo de como a energia é medida e cobrada justifi ca inúmeras oportunidades, pou-
cas vezes aproveitadas, para redução dos gastos por medidas administrativas. 

Redução dos gastos por medidas administrativas

São as oportunidades que não refl etem em redução de consumo ou demanda, mas que 
propiciam redução do preço das contas de energia. Enquadram-se aí as seguintes ações:

Melhor enquadramento tarifário e renegociação de contratos: pela análise do histórico 
de consumo de energia das contas de energia elétrica dos últimos 12 meses é possível 
detectar se os enquadramentos tarifários de modalidade e demandas contratadas estão 
adequados, se os procedimentos operacionais estão otimizados, além de falhas no fatu-
ramento.
 
A partir dos valores de consumos, demandas e tarifas, o aplicativo de análise tarifária, 
montado em planilha eletrônica e desenvolvido no âmbito do Projeto COM+ÁGUA, 
possibilita simulações comparativas em cada modalidade de tarifação horo-sazonal 
(THS - azul, verde, convencional, baixa tensão - BT). O software pode ser obtido no site 
do Ministério das Cidades (www.cidades.gov.br), onde está disponibilizado com o nome 
Aplicativo para Análise Tarifária de Contas de Energia Elétrica. 

As simulações são executadas considerando todos os períodos horo-sazonais e em 
conformidade com a Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 456. 

Uma forma de entender as inter-relações da questão da gestão energética em prestador 
de serviços é mostrada na fi gura 1. O sistema de gestão deve permear várias instâncias 
da organização e tem forte correlação com a área operacional, com a qual deve estar 
perfeitamente integrado.
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Figura 1 – Gestão da energia: inter-relações 
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Possibilita também simular alterações de procedimentos operacionais, comparando os 
resultados entre as opções tarifárias e ganhos fi nanceiros de modo a subsidiar decisões 
para otimização.

Nos casos de instalações supridas em baixa tensão (subgrupo B3), estas análises determi-
nam as eventuais economias se a instalação for suprida em média tensão nas opções THS 
e convencional, possibilitando, assim, uma análise de viabilidade econômico-fi nanceira.

Para os reenquadramentos tarifários com redução da demanda contratada, algumas 
concessionárias exigem carência de 6 meses. Nestes casos a orientação foi vincular esta 
medida a um processo de efi cientização. Por exemplo, otimização de procedimento 
operacional, o que obriga, por força de norma, a concessionária a atender de imediato 
ao pedido de reenquadramento.

Baixa em instalações desativadas: Quando não se faz o gerenciamento efetivo, pode 
ocorrer que instalações desativadas não são baixadas na concessionária de energia e as 
contas continuem a ser pagas nos valores mínimos ou contratados. São instalações que 
serviram provisoriamente para execução de obras, locais onde foram desativados os 
conjuntos de bombeamento, etc. Devem ser mapeadas para solicitação à concessioná-
ria de energia do desligamento defi nitivo. Esta solicitação deve ser formal, garantindo 
assim a data de cessão dos débitos.

Análise de perdas de transformação: Ocorre nas instalações alimentadas em média 
tensão e medidas na baixa tensão, via de regra em situações em que o transformador 
é instalado em poste. Esta taxa vem destacada na tarifa. É importante conferir se estão 
cobrando esta taxa nas instalações com cabine primária. A cobrança das perdas de 
transformação é taxada em 2,5%. Provavelmente, este valor é maior do que a perda real 
que seria medida. Neste sentido é interessante medir periodicamente a perda real para 
formar uma base de dados para subsidiar a revisão desta taxa.

Redução dos gastos por intervenções de modernização

São oportunidades identifi cadas por um processo de gestão, sejam análises tarifárias ou 
diagnósticos energéticos. Estas intervenções necessitam algum investimento e podem 
não refl etir em redução do consumo e potência demandada, mas refl etem em uma 
redução direta no valor da conta. 

 Enquadram-se nestas ações:
 

Correção do fator de potência: Em algumas instalações ainda existem problemas com 
fator de potência, seja por falta de implantação dos bancos ou por defeito nos existen-
tes. A multa por baixo fator de potência vem indicada nas contas de energia, fi cando 
fácil a detecção e conseqüente solução do problema. O melhor meio de prevenir é 
medir regularmente os valores de corrente nas três fases de cada banco de capacito-
res. Aparecendo variação nas medições deve-se proceder à troca das células avariadas 
imediatamente.

Medição própria: Para instalações de porte maior é recomendável que sejam insta-
lados medidores de energia próprios, não somente para a conferência das medições 
da Concessionária, mas principalmente para se ter dados que permitam analisar 
a curva de carga, telemetria e automação. Pequenos desvios detectados podem 
ocasionar economias signifi cativas, que rapidamente remuneram os investimentos 
feitos. 

A curva de carga possibilita identifi car oportunidades de efi cientização e indícios de 
problemas operacionais. Na capacitação observou-se, em alguns prestadores, receio 
em instalar medição própria. A razão era a expectativa de que teria de se instalar 
uma estrutura de TC e TP (transformadores de corrente e potencial), entretanto não é 
necessária essa instalação. Basta formalizar um Contrato de Disponibilização de Pulsos 
com a concessionária. Este sinal é obtido por meio de um acoplamento óptico com o 
medidor da concessionária, inserido diretamente no medidor próprio.

Em instalações com conjuntos de grande porte é recomendável a instalação de 
medidores de grandezas elétricas (tensão, corrente, fator de potência, potência ativa 
e potência reativa) individuais para cada conjunto, instalados nas portas dos painéis, 
bem como transdutores de pressão de recalque e sucção. Estes medidores e transdu-
tores são de baixo custo e permitem um monitoramento perfeito dos grupos moto-
bomba. Os medidores possuem saída em rede e os transdutores têm saída analógica, 
o que permite uma integração fácil e simples com o sistema de automação e conse-
qüente acompanhamento pelo CCO. 

Automação: Em muitas instalações observa-se que o controle da operação dos con-
juntos motobombas é totalmente manual, fi cando a critério do prestador a lógica para 

•

•

•
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os procedimentos operacionais, o que sempre embute uma aleatoriedade e, conse-
qüentemente, procedimentos inefi cientes. O mais comum é esquecer de desligar as 
cargas na hora de ponta ou a difi culdade em conseguir que este procedimento seja 
executado de forma correta todos os dias. Uma automação simples com controlador 
horário já elimina de vez este problema, evitando um acréscimo desnecessário na 
conta de energia.
Além deste foram verifi cados outros procedimentos não otimizados, como reveza-
mento em operação simultânea de conjuntos motobombas, que sempre acarreta 
multas, baixo aproveitamento de reservatórios, etc.

Mudança da tensão de fornecimento: Instalações supridas em baixa tensão e com 
elevado consumo (acima de 4000 kWh/mês), via de regra terão um gasto mensal cerca 
de 30% menor se passarem a ser supridas em média tensão, o que paga rapidamente 
o investimento em um posto primário. Normalmente estas oportunidades não são 
aproveitadas por desconhecimento do usuário ou restrições da viabilidade técnica 
colocadas pelas concessionárias.

•

Redução dos gastos por ações de efi cientização

São intervenções, com ou sem investimento, para redução do custo pela melhoria da 
efi ciência hidroenergética com economia no consumo de energia (kWh) e redução da 
potência demandada (kW). Neste enfoque são desenvolvidos os Projetos de Efi ciência 
Energética, com intervenções economicamente viáveis, como otimização de proce-
dimentos operacionais, combate aos desperdícios, utilização de equipamentos mais 
efi cientes, modulação de carga com velocidade variável, otimização do uso de reserva-
tórios, alteração na topologia dos sistemas, troca de lâmpadas por outras mais efi cientes, 
adequação em ambientes para melhor aproveitamento da luz natural, etc.

A metodologia para identifi cação destas oportunidades se baseia nos procedimentos 
de gestão para análises de indicadores, diagnósticos energéticos com investigação de 
procedimentos, medições elétricas e hidráulicas, simulações de alternativas com mode-
lagem hidráulica, análises de viabilidade técnica e econômico-fi nanceira.

Recursos e procedimentos essenciais
Uma das condições colocadas no processo de capacitação foi que gestão do uso 
efi ciente da energia elétrica não pode ser colocada como uma atividade ou tarefa 
complementar dentre as rotinas de uma unidade administrativa. Deve ser tratada 
como uma função técnica administrativa, quer seja incorporada na área de manu-
tenção, operação, combate às perdas ou desenvolvimento operacional. Gestão do 
uso efi ciente não é uma atividade administrativa de controle das contas, mas sim 
uma gestão de processo, que deve interagir com os demais processos operacionais e 
comercias da empresa.

Para viabilizar a gestão da energia enquanto processo recomendam-se procedimentos 
e metodologias capazes de diagnosticar a efi ciência, identifi car oportunidades e forne-
cer subsídios para estudos de alternativas e implementação de melhorias:

Institucionalização da função gestão hidroenergética: É fundamental que o prestador 
institucionalize uma equipe ou atribua ofi cialmente esta função a alguma unidade, e 
ofi cialize os indicadores como instrumentos de gestão.

Para prestadores de menor porte a equipe pode ser formada por uma única pessoa, 
com capacitação necessária em efi ciência hidroenergética, motivação e cultura inves-
tigativa, além de facilidade e motivação para os relacionamentos multidisciplinares e 
relacionamentos externos. Por exemplo, com as concessionárias de energia elétrica 
para as tratativas necessárias. Deve ter também motivação para provocar as reuniões 
e discussões, no sentido de extrair ao máximo todas as vantagens oferecidas por for-
ça de legislação ou mesmo por circunstâncias de parcerias, que podem e devem ser 
exploradas o tempo todo. O negociador da equipe de efi ciência tem de ter consciência 
de que o prestador é um grande consumidor de energia elétrica.

Aplicativo de análise tarifária: É indiscutível a utilidade do aplicativo fornecido. 
Foi elaborado considerando os maiores prestadores de serviços do País, possibilitan-
do, portanto, a análise de instalações de pequeno, médio ou grande portes. O perfeito 
domínio da ferramenta permite que, com pouco tempo de dedicação, se obtenham 
grandes resultados em termos de análise, como melhor enquadramento tarifário, aná-
lises do fator de carga, custo do kWh, etc.
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Software de gestão energética: Assim como o aplicativo de análise tarifária, o software 
foi desenvolvido por técnicos especializados em saneamento. Está direcionado para as 
instalações existentes nos prestadores. O domínio desta ferramenta e a alimentação cor-
reta, mês a mês, permitirão um conhecimento detalhado do que acontece em cada pon-
to de consumo de energia elétrica. A equipe de efi ciência energética poderá negociar 
com a concessionária local a obtenção dos dados das tarifas por meio magnético. Desta 
forma, a alimentação de dados no software se torna rápida e evita erro humano por oca-
sião da digitação dos dados da fatura. Os valores processados pelo software é que serão 
avaliados, indicando a normalidade ou eventuais desvios ao fi nal de cada mês.

Procedimentos operacionais: A avaliação feita pela equipe de energia em conjunto com 
a operação poderá levar a resultados operacionais positivos em termos de efi ciência 
hidroenergética. Conjuntos que entram por alguns minutos e já desligam indicam 
potências excessivas, por exemplo. Podem ser substituídos por conjuntos de menor 
potência com tempos mais longos de funcionamento. A energia consumida é a mesma, 
porém a potência demandada é menor. Um estudo detalhado dos reservatórios, em 
geral mal utilizados, muitas vezes sem critério e até sem conhecimento de como o siste-
ma de reservação está se comportando, pode levar a resultados extremamente positivos 
em termos de efi ciência. 

A consolidação dos resultados da análise deve ser feita com cuidado, visto que ocorrên-
cias sazonais não gerenciáveis, mas contabilizadas na base histórica de dados, podem 
interferir signifi cativamente no resultado.

Práticas para gestão do uso efi ciente de energia elétrica

Nos tópicos a seguir são sugeridos alguns índices e indicadores como instrumentos 
para a gestão efi ciente do uso da energia, que possibilitam identifi car oportunidades 
para redução dos gastos por medidas administrativas e redução dos custos por ações 
de efi cientização.

Gerenciamento por indicadores
Fator de Carga – Fc: Relação entre a potência média solicitada por uma carga e a máxima 
potência demandada pela carga em um período considerado. Mostra o nível de efi ciên-
cia no uso da energia elétrica e, de uma maneira geral, pode indicar equipamentos de 
bombeamento superdimensionados, reservação insufi ciente para a capacidade de bom-

beamento, insufi ciência na sucção, transferência de um determinado volume em tempo 
mais rápido que o necessário e, se calculado pela demanda contratada, pode indicar 
contratos de fornecimento inadequados. O FC refl ete o trabalho efetivamente realizado 
por um equipamento em relação a sua capacidade no período considerado.  
Basicamente é calculado pela relação: 
  

Horas: Tempo total disponível para realizar um determinado trabalho no segmento 
horário considerado (global, ponta, fora de ponta, turno, etc.).

Valores de Referência: 
Consumo ou energia (kWh): é o trabalho realizado na unidade de tempo. Normalmente 
este valor é extraído da fatura para um período mensal ou medido conforme metodo-
logia estabelecida para desenvolvimento de um projeto de efi cientização.
Demanda ou potência (kW): é a capacidade de realizar um determinado trabalho. 
Normalmente é extraída da fatura ou medida quando não disponível ou conforme 
metodologia estabelecida.
Horas: ponta = 66 horas/mês, fora de ponta = 654 horas/mês, total = 720 horas (men-
sal). Algumas concessionárias utilizam 730 horas.

FC Típicos para Situações de Melhor Efi ciência

EEAB (Estação Elevatória de Água Bruta): acima de 85%.
EEAT (Estação Elevatória de Água Tratada): acima de 75%.
EEE (Estação Elevatória de Esgoto): acima de 65% (considerando níveis de coleta até 
70%).
ETA (Estação de Tratamento de Água) e ETE (Estação de Tratamento de Esgoto): valo-
res práticos em torno de 60%.
UAD (Unidade Administrativa): valores práticos em torno de 40% considerando tempo 
total, ou acima de 65% considerando tempo normal de uma jornada diária.

Outro aspecto importante no gerenciamento do FC é a possibilidade de identifi car 
oportunidades para melhoria da efi ciência em elevatórias que operam com conjuntos 

•

•

•

•
•
•

•

•

consumo (kWh)
demanda (kW) x horas

FC =
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motobombas em paralelo. É uma prática normal, quando se necessita de um incremento 
de vazão, colocar em operação um conjunto motobomba de características idênticas 
ao existente. Exceto nos casos de uma ressetorização signifi cativa, este incremento 
representa uma pequena parcela da vazão atual, impondo uma condição operativa ine-
fi ciente e acréscimo nos gastos com manutenção, pela grande freqüência de partidas ou 
estrangulamento da válvula de recalque.  

Esta condição acarreta uma das causas mais comuns de uso inefi ciente encontradas em 
sistemas de bombeamento e pode ser detectada pelo gerenciamento do FC. Nestas 
condições as ações de efi cientização devem buscar soluções para redimensionamento 
de rotor, bomba, aplicação de inversores, redução de perdas de carga, etc.

O dimensionamento para transferência de um determinado volume em tempo inferior 
ao necessário é outra questão importante na busca da efi ciência, que o gerenciamento 
do FC pode identifi car. Tal condição caracteriza uma inefi ciência, pois estará se utilizan-
do uma potência acima da necessária, além de uma freqüência excessiva de partidas do 
motor, comprometendo sua vida útil. 

É uma situação comum observar reservatórios que são carregados mais rapidamente do 
que a velocidade de esvaziamento, mesmo em horários de maior demanda, solicitando 
uma potência bem acima da necessária. Situações assim normalmente são provocadas 
por equipamentos superdimensionados, setorização não otimizada e não otimização da 
interdependência operacional entre elevatórias e reservatórios. Identifi cação e solução 
para situações deste tipo passam por um diagnóstico detalhado, pois ações de efi cienti-
zação podem ser conseguidas pelo simples redimensionamento de rotor ou pela subs-
tituição da motobomba.

Por fi m, outra condição importante a monitorar é quanto ao carregamento de moto-
res operando isoladamente e em paralelo, associada à vazão bombeada na operação 
isolada e o incremento na operação paralela. Quando o incremento de vazão com 
a entrada de mais um conjunto em operação for bem abaixo do esperado e houver 
queda acentuada no carregamento dos motores, pode estar havendo restrição na 
linha de recalque.  

Entretanto, a partir de 2006, algumas concessionárias, atendendo ao índice global 
de reajuste das tarifas autorizado pela ANEEL, estão aplicando índices diferenciados 
paras as tarifas da respectiva modalidade tarifária (baixa tensão-BT, convencional, azul 
e verde), considerando ainda o segmento horo-sazonal dentro de cada modalidade. 
Provavelmente esta seria uma estratégia para minimizar os efeitos na receita, decorren-
tes da maior ou menor migração dos consumidores para a modalidade mais vantajosa. 
Nesta condição é recomendável que se faça o acompanhamento dos reajustes tarifários 
da concessionária.

cu
st

o 
m

éd
io

 R
$/

M
W

h

0,4     0,4                0,5                   0,6   0,7                       0,8                   0,8                   0,9                    1,0

0,3

0,2

0,1

fator de carga

Até o ano de 2005, o FC verifi cado e comparado com FC típicos já indicava a 
melhor opção tarifária, conforme demonstrado no gráfi co a seguir. 
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Figura 2 



266 COM+ÁGUA

GESTÃO DO USO DA ENERGIA

267COM+ÁGUA

No fi nal deste capítulo é apresentada uma planilha como um instrumento para acom-
panhamento da evolução das tarifas das concessionárias e análise comparativa das 
implicações nos custos, por causa do enquadramento tarifário. 

Custo médio – R$/mWh consumido
Indica o custo operacional e, de maneira geral, refl ete o FC. Possibilita ainda a identifi ca-
ção de contratos de fornecimento inadequados, tanto na modalidade tarifária como na 
demanda contratada, procedimentos operacionais não otimizados, multas por demanda 
ou reativo excedente e falhas nos procedimentos de faturamento pela concessionária.

Para o mercado cativo não há um valor de referência que se possa estabelecer como 
ideal, pois a busca deste valor é permanente. A prática sugere alguns procedimentos:

Expurgar da tarifa aplicada para o consumidor cativo (TUSD, TUST, ICMS, PIS, COFINS), 
de modo a obter o custo somente da energia (MWh) e comparar com os preços do 
mercado livre de energia. Esta avaliação é pontual, e para a opção por mercado livre 
deve se efetuar projeções de no mínimo 10 anos a valor presente, considerando índi-
ces de reajustes adotados e eventuais indenizações de contratos cativos.
A maneira mais prática, por ser uma atividade rotineira de gestão, é eleger como custo 
de referência as instalações do mesmo subgrupo tarifário com melhor desempenho.

Consumo específi co kWh/m3
Indica efi ciência das instalações de bombeamento, devendo ser avaliado para cada conjunto 
motobomba operando isoladamente e na operação em paralelo ou série de todos os conjun-
tos operativos. É utilizado o indicador normal ou corrigido a 100 mca pela AMT, ou desnível 
geométrico para efeito de comparação de desempenho entre instalações de bombeamento. 
Para avaliação deste indicador deverá ser realizada a medição de vazão no ponto de trabalho 
de cada conjunto motobomba ou do sistema de bombeamento, conforme metodologia 
estabelecida, totalizando o volume transferido e o kWh no tempo considerado.

Rendimento – η%
Indica a efi ciência em um processo de transformação de energia para a realização de um 
trabalho. No caso do motor elétrico, indica a perda para transformar a energia elétrica 
em energia mecânica, entregue no eixo do equipamento acionado em cada condição 
de carga. Esta perda é intrínseca ao projeto e construção do mesmo e as suas condições 
de carregamento e integridade. 

•

•

O rendimento do motor é a relação entre a potência entregue no eixo e a potência soli-
citada da rede elétrica: 

 No caso da bomba, indica a perda no processo de transferir para a água ou esgoto a 
energia mecânica recebida no eixo, para cada condição de carga ao longo da sua curva 
característica de operação. 

O rendimento da bomba é a relação entre o trabalho realizado (vazão x AMT) pela potên-
cia solicitada no eixo. 

No processo de bombeamento, o mais importante é o monitoramento sistemático do 
rendimento total do conjunto motobomba resultante da associação dos respectivos 
rendimentos ao longo da curva de carga. 

O rendimento do conjunto motobomba é a relação entre a potência utilizada para rea-
lizar o trabalho (Q x H) e a potência solicitada da rede elétrica. Ou, de outra forma, é o 
rendimento do motor multiplicado pelo rendimento da bomba:

 

Observa-se de modo geral muita preocupação com o motor (temperatura, corrente de 
trabalho, etc.) e praticamente nenhuma preocupação com a bomba. As seguintes ques-
tões devem ser tomadas em devida conta nas ações para efi cientização:

O motor não sofre grande perda de rendimento para pequenas variações da carga 
hidráulica, mas, por pequena que seja a redução de rendimento, isto custará caro. 
O ideal é que os motores elétricos possam operar na freqüência nominal, com pelo 

•

ηmt = 
Peixo (CV) 

Prede (kW) 

0,736

ηbb = 
Q x AMT 

75 x Peixo 

ηbb = 
1000 x Q x AMT 

75 x η 

 (Q em l/s) (Q em m3/s)

ηmb = ηmt x ηbb
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menos 90% de carregamento. Assim, este é um monitoramento que deve ser sistema-
tizado na gestão para o uso efi ciente.

A bomba, para pequenas variações de carga em relação ao seu ponto ideal de traba-
lho, à direita ou à esquerda, normalmente sofre grande perda no rendimento. Esta é 
uma situação corriqueira nos sistemas de bombeamento, sujeitos a estrangulamento 
de válvulas, setorização não otimizada, adaptações inadequadas em barriletes, redu-
ção do coefi ciente C, acréscimo da vazão acima da capacidade ideal de adutoras ou 
redução desta AMT sem adequação da bomba. Estas situações podem levar a proble-
mas como a cavitação na bomba e sobrecarga no motor, além da perda signifi cativa 
no rendimento. Desta forma, para a busca permanente da efi ciência energética, o 
monitoramento da condição de trabalho deve ser sistematizado por meio de medi-
ções de vazão, pressão, parâmetros elétricos e outros de manutenção preditiva.

Deve-se fi car alerta nestas circunstâncias, pois ações do tipo trocar um motor nor-
mal por um motor de alto rendimento sem efi cientização de todo o sistema eleva-
tório e dos procedimentos operacionais podem não gerar os ganhos fi nanceiros 
esperados.

•

•

Outras práticas e procedimentos gerenciais

Recomendam-se ainda alguns procedimentos que podem ser sistematizados em um 
sistema de controle (rotinas executadas pelo software de gestão), com o objetivo de cal-
cular índices e identifi car automaticamente aqueles com desvio acima do estabelecido 
em relação a uma referência, otimizando assim o tempo do gestor nas análises e ações 
investigativas e corretivas. 

Estes índices possibilitam detectar falhas operacionais, trocas de equipamentos e falhas 
no faturamento da concessionária, que ocorrem com bastante freqüência. São eles:

Consumo faturado x consumo médio (admitir uma tolerância de 10%).
Consumo faturado x consumo máximo previsto (admitir uma tolerância de 20%).
Demanda faturada x demanda máxima operativa. Defi nir para cada caso.

As tolerâncias indicadas são práticas, cabendo ao gestor ajustá-las pela característica da 
respectiva curva de carga.

•
•
•

Captação de recursos para projetos 
de efi ciência energética

Para o desenvolvimento de projetos visando à melhoria na efi ciência energética ou efi ci-
ência hidroenergética dos sistemas de bombeamento, existem linhas de fi nanciamento, 
com liberação de recursos não retornáveis, no todo ou em parte, disponíveis para os 
prestadores de serviços do setor saneamento:

ELETROBRÁS / PROCEL / SANEAR:
Fundo da Reserva Global de Reversão (RGR), com recursos que podem ser captados via 
concessionária de energia elétrica. A RGR é um fundo federal constituído com recursos 
provenientes de quotas incidentes sobre os investimentos em instalações e serviços 
da concessionária de energia elétrica. Esta fonte de fi nanciamento é administrada pela 
empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás). Contempla projetos que visem a 
reduzir o consumo e a demanda no horário de ponta. Parte do recurso pode ser destina-
da à elaboração do projeto na área de medições hidráulicas e elétricas, cadastro técnico, 
cursos, treinamentos e capacitações.

Os projetos devem ser enviados à concessionária de energia, que fará o encaminha-
mento e a captação de recursos na Eletrobrás. O valor do fi nanciamento será de até 
75%. Os outros 25% serão contrapartida da concessionária, e poderá ser feita por meio 
de serviços próprios como obras civis, mão-de-obra e outros necessários à execução 
do projeto.

São aceitos projetos do tipo:

Otimização dos sistemas de bombeamento: redução do consumo de energia elétrica 
pela substituição de tubulações, conexões e acessórios, válvulas, motores e bombas 
por outros de efi ciência mais elevada; utilização de inversores de freqüência e/ou oti-
mização operacional por automação. As ações poderão propiciar redução de deman-
da no horário de ponta ou fora de ponta.

Redução da altura manométrica de bombeamento: projeto de caminho alternativo 
em tubulações que passam por cota superior à cota do ponto de destino da água 
bombeada. Ou redução das perdas de carga, pela troca de tubulações com altos índi-
ces de incrustação ou diâmetros inadequados, eliminação do ar através da inserção 

•

•
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de equipamentos específi cos para tal fi nalidade e redesenho de barriletes de entrada 
e saída das elevatórias.

Melhoria do rendimento de equipamentos: troca de motores por outros de maior ren-
dimento, troca ou intervenções de melhoria nas características das bombas. Podem 
também ser incluídos nesta modalidade os projetos que contemplam a melhoria dos 
sistemas de partida dos motores (compensadoras, soft start, etc.), uma vez que redu-
zem o estresse do equipamento e da rede. 

Reforma de instalações: como subestações, quadros de comando, medição e proteção, 
fi ações e aterramentos, também podem ser contempladas, mesmo que não resultem 
em economia de energia, mas que sejam justifi cadas pelo aumento da segurança, qua-
lidade de energia, confi abilidade e continuidade do suprimento, associadas a medidas 
de efi ciência energética. Não são elegíveis projetos que contemplem medidas admi-
nistrativas (reenquadramento tarifário) e intervenções de modernização (correção do 
fator de potência, etc.).

Modulação de carga com o uso de inversores de freqüência: visa a otimizar bombe-
amentos em booster, abastecimento de reservatórios e elevatórias de esgoto. Para 
apresentação de projeto, o estudo deve estar fi rmemente embasado em medições 
elétricas e hidráulicas, tomadas no máximo a cada 15 min, por um intervalo de no 
mínimo sete dias.

Para a apresentação de projetos de efi cientização energética, consultar o Manual de 
Instruções Para Utilização da RGR , Procel/Sanear de agosto/2007, disponibilizado na 
Internet.

ANEEL
De acordo com a Lei nº. 9991 de julho/2000, as concessionárias de energia elétrica devem 
aplicar um porcentual mínimo da receita operacional líquida em programas de efi ciência 
energética (PEE), regulamentados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 

Para a apresentação de projetos de efi cientização energética, consultar o Manual de 
Instruções Para Geração e Envio de Projetos de Efi ciência Energética, versão 1.2 de 7/7/2008, 
o Manual para Elaboração do Programa de Efi ciência Energética e a Resolução Normativa 
300, todos disponibilizados na internet, no site da ANEEL.

•

•

•

A cada ano a ANEEL emite uma resolução para cada concessionária sobre “Elaboração do 
PEE ciclo (ano)”, que também pode ser consultada no site da ANEEL.

BNDES
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio do 
Programa de Apoio a Projetos de Efi ciência Energética (PROESCO), fi nancia projetos que 
contribuam para a economia de energia e água, tais como lâmpadas, motores elétricos, 
controladores de velocidade variável, bombas, aquecedores, ventiladores refrigerado-
res, sistemas de ar condicionado, fornos e fornalhas, caldeiras e sistemas de vapor, siste-
mas de co-geração e sistemas automatizados de gerenciamento de energia. 

Além destes pode-se citar o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 
Elétrica (PROINFA), que é um programa de incentivo voltado a fontes alternativas.
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A elaboração de projetos de 
efi cientização no saneamento
A elaboração de projetos de efi cientização deve ter o foco das ações direcionado de 
modo a contemplar as etapas:

Seleção da instalação: escolhem-se preferencialmente instalações onde o projeto 
envolva as questões elétricas, hidráulicas e procedimentos operacionais.
Prospecção de oportunidades: com base no levantamento e análise de indicadores.
Análises dos procedimentos operacionais.
Medições das grandezas elétricas e hidráulicas segundo uma metodologia estabelecida.
Análise da viabilidade técnica.

Caso a captação de recurso seja direcionada para a busca de recursos na Eletrobrás, 
devem ser desenvolvidas:

Análise da viabilidade econômico-fi nanceira conforme metodologia estabelecida no 
manual de orientação para utilização da RGR.
Medições conforme metodologias estabelecidas no referido manual.

•

•
•
•
•

•

•

Metodologia das medições

Atenção especial deve ser dada à metodologia das medições, que estabelece todas as 
condições de contorno das medições antes e depois da implementação do projeto e 
servem para fazer as avaliações de resultado.

Considerações iniciais
O propósito do projeto de eficiência energética, sob a óptica do sistema elétrico, é 
evitar custos, tanto de operação e manutenção como de novos investimentos. Este 
objetivo é realizado quando se obtém economia de energia – redução do consumo 
– ou quando se reduz a demanda no horário de ponta.

Todas as medições devem ser orientadas com a finalidade de determinar estas duas 
quantidades. É necessário, porém, que as medições sejam definidas de forma a que 

se possa, sem qualquer dúvida, atribuir às economias obtidas as intervenções pro-
postas no projeto.

Para isto, é fundamental obter, nas condições anteriores e posteriores ao projeto, as 
condições apresentadas a seguir.

Simultaneidade das medições elétricas e hidráulicas: Para ter dados consistentes é 
necessário que as medições das grandezas elétricas e hidráulicas sejam simultâneas, 
caracterizando assim um estado do sistema de forma completa. As grandezas elétricas 
a determinar são obrigatoriamente: tensões, correntes, potências (ativa e reativa) e 
fator de potência. Adicionalmente, é desejável a obtenção de dados relativos à freqü-
ência e à presença de harmônicas (distorção harmônica total), sobretudo quando se 
empregam inversores de freqüência.

Essas grandezas são determinadas por analisadores de grandezas elétricas, instrumen-
tos que podem registrar os valores a intervalos predefi nidos.

Nem sempre os analisadores estão disponíveis no início do projeto, e os dados rela-
tivos ao consumo e demanda podem ser obtidos, nestes casos, por indicações de 
multímetros de alicate. Deve-se notar, entretanto, que multímetros indicam os valores 
das grandezas elétricas numa condição específi ca, e neste caso devemos assegurar-
mo-nos de que esta condição operativa (elétrica e hidráulica) é constante ou, caso 
varie, efetuar medições nas diferentes condições. Esta medição pode ser aceita como 
preliminar, com o objetivo de verifi car a viabilidade do projeto e como critério para o 
projeto básico.

Para o projeto executivo a ser apresentado, entretanto, somente deverão ser aceitas as 
medições efetuadas com registro das grandezas.

Pode-se ainda lançar mão dos dados das contas de energia, sobretudo quando cobri-
rem um período extenso, caso em que os valores médios de consumo podem ser ado-
tados. Nestes casos, o acesso aos registros das memórias de massa dos medidores da 
concessionária, caso disponíveis, permitirá refi nar os registros mensais e obter curvas 
com intervalos menores, geralmente de 15 em 15 minutos.

O uso das curvas obtidas das contas das concessionárias permite determinar fatores 
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de sazonalidade, importantes para efetuar a correlação de medições pontuais ou de 
registros por períodos curtos, com o desempenho ao longo de um período maior.

As medições das grandezas hidráulicas deverão estar sincronizadas com as elétricas.

As grandezas hidráulicas a registrar são vazões, pressões e níveis, quando for o caso. 
O registro das pressões é geralmente mais simples, desde leituras de manômetros ana-
lógicos em períodos determinados, nos casos de operação constante, até registros em 
data loggers colocados nos pontos que de fato caracterizem o estado operativo.

Deve-se ter o cuidado de sincronizar os relógios do analisador de grandezas elétricas 
com o dos data loggers e do computador que coletará os dados.

As vazões nem sempre são objeto de registro automático. É freqüente a utilização de 
leituras horárias da vazão em calhas Parshall e da variação de níveis de reservatórios 
para determinação dos volumes aduzidos ou distribuídos. Nestes casos, é recomendável 
medição comprobatória da calibração da calha Parshall, podendo os valores anotados 
ao longo de um período longo ser considerados para efeito de projeto básico e estudos 
de viabilidade e para o estabelecimento de fatores de sazonalidade a serem utilizados 
para correção de dados pontuais ou registros de curta duração.

Correta localização dos medidores: para ter dados consistentes é necessário que os 
medidores estejam localizados nos pontos em que as grandezas a serem determinadas 
sejam obtidas de forma unívoca, caracterizando de fato o estado do sistema. Para tanto, 
é indispensável ter-se, mesmo para o estudo de viabilidade, os diagramas esquemáticos 
elétrico (unifi lar) e hidráulico com a localização dos medidores.

Se, por exemplo, a intervenção consiste na substituição de um conjunto motobomba 
por outro de melhor rendimento, deve ser assegurado que as pressões e vazões medidas 
sejam as que permitam determinar a potência hidráulica do conjunto.  As grandezas 
elétricas devem permitir defi nir a potência elétrica de entrada do mesmo conjunto, de 
modo a obter-se o rendimento e o consumo específi cos do referido equipamento, justi-
fi cando sua substituição.

Erros comuns neste caso são:
Medir a corrente na entrada geral em vez de no ramal de alimentação do motor.•

Medir a vazão após alguma derivação sem medição.
No caso de a operação normal ser com restrição de vazão por meio de registro, efetuar 
a medição com o registro aberto. O ideal é obter dados para caracterizar a curva H x Q 
da bomba, e marcar sobre a curva a situação operativa normal.
Considerar, quando da substituição por outro conjunto, apenas o aumento da vazão, 
sem o correspondente acréscimo da pressão manométrica decorrente do crescimento 
das perdas de carga no sistema. Para garantir o correto dimensionamento do con-
junto, a curva H x Q do sistema, visto do ponto de instalação do conjunto, deve ser 
medida ou calculada.

Garantia de exatidão nas medições: todos os medidores utilizados deverão ter suas exa-
tidões conhecidas e garantidas. Medidores descalibrados comprometem e mascaram os 
resultados. É necessário que os medidores a serem empregados sejam calibrados perio-
dicamente. Medidores novos deverão ser fornecidos com certifi cado de calibração. 

É recomendável que os equipamentos a serem aplicados nessas campanhas de medição 
sejam submetidos à comprovação metrológica, com rastreabilidade pela Rede Brasileira 
de Calibração (RBC). Há no Brasil diversos laboratórios certifi cados pela RBC para medi-
ção de pressão. Para a medição de vazão há menos alternativas, podendo-se citar o IPT 
e a Conaut (para medidores ultra-sônicos não invasivos).

Condições de contorno similares: Para poder comparar a situação de operação antes e 
depois da intervenção, determinando de fato os benefícios auferidos pelo projeto, todas 
as demais condições do sistema deverão ser idênticas ou passíveis de ter sua infl uência 
determinada e expurgada.

Como exemplo, se o projeto considera a melhoria da efi ciência de uma elevatória, a 
condição da rede a jusante não deve ser alterada para as medições posteriores. Caso 
haja alguma intervenção que afete os resultados ou outra externalidade qualquer, seus 
efeitos devem ser passíveis de ser isolados das ações que objetivaram a efi cientização.

Se o volume consumido cresceu por demanda satisfeita pelo sistema, podemos ter 
aumento do consumo de água e energia, apesar de o consumo de energia crescer menos 
que o consumo de água, ou seja, apesar de o processo ter-se tornado mais efi ciente.

Nesse caso, o indicador que permite tirar conclusões do ponto de vista da efi ciência 

•
•

•
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é o consumo específi co da instalação, em kWh/m3, antes e depois das intervenções. 
Utilizando este indicador, poderíamos dizer que, para fornecer o mesmo volume medido 
antes, houve economia de: 

Economia de energia = 
              [(kWh/m3)antes - (kWh/m3)depois] * (m3antes)

Assim, sempre que houver aumento de fornecimento por expansão do sistema, a ava-
liação da economia deverá ser limitada até a capacidade da instalação existente.

Se o aumento de fornecimento ocorreu por otimização da operação e não por expan-
são do sistema, podemos dizer que a economia a ser considerada é:

Economia de energia = 
            [(kWh/m3)antes - (kWh/m3)depois] * (m3depois)

Ou seja, se o fornecimento atual fosse obtido com a efi ciência anterior, teríamos um 
consumo equivalente ao produto do consumo específi co anterior pelo volume atual. A 
metodologia proposta no projeto deverá ser clara a respeito de todas estas condições.

As medições posteriores deverão ser efetuadas em condições similares às anteriores, 
pois a utilização de medidores com exatidão diferente pode infl uir no resultado. Caso a 
alteração dos medidores seja prevista no projeto, deve ser estabelecida uma grandeza 
de controle que permita corrigir essa distorção.

Quando não for possível expurgar o efeito do fator de infl uência, deverá ser adotada a 
aproximação mais conservadora, ou seja, a que resultar na avaliação do menor bene-
fício.

Adotando essa premissa, estaríamos garantindo o retorno do investimento, pois a esti-
mativa do benefício tenderia a ser menor que a obtida efetivamente.

Apresentação de premissas, dados e resultados: Os resultados das medições e das 
estimativas de economia devem ser apresentados em tabelas-resumo, que permitam 
claramente identifi car as grandezas medidas ou medir e correlacioná-las com a posição 
dos medidores nos esquemas.

Devem ser apresentadas no pedido de fi nanciamento:

Tabela preenchida com os resultados das medições anteriores.
Tabela com os valores previstos após as intervenções.
Tabela-resumo das economias anuais em energia (kWh) possíveis de serem obtidas 
pela comparação da tabelas acima referidas, e da redução da demanda na ponta.
Justifi cativas, por equações, medições preliminares, dados de catálogo, etc., das previ-
sões lançadas na segunda tabela citada.
Relação das condições de contorno variáveis entre as medições anteriores e as poste-
riores e medidas adotadas para eliminação de sua infl uência nos resultados.

A análise de viabilidade econômico-fi nanceira deverá ser baseada nestas tabelas-resumo.

Observações complementares: A análise de viabilidade econômico-fi nanceira deve ser 
efetuada sob a ótica do sistema elétrico, em consonância com as instruções constantes 
do Manual de Instruções para Utilização da RGR. Todos os benefícios, sob o ponto de vista 
do prestador de serviços de saneamento básico, são considerados adicionais. Medidas 
de reenquadramento tarifário que resultem em benefício para o prestador, sem altera-
ção nos valores fornecidos pela concessionária, não são computadas como benefício 
para o sistema elétrico.

Assim, o ponto de vista comumente adotado pelo prestador para a escolha dos projetos 
a serem implementados, como a redução do valor da conta de energia elétrica a ser 
paga à concessionária local, não tem mais valor para aprovação do projeto, consistindo 
apenas em um “benefício adicional.

Note-se que a redução de demanda fora da ponta, não explicitada (embora “embutida”) 
no cálculo do custo da demanda evitada sob a ótica do sistema elétrico, também pode 
ser considerada como um benefício adicional do ponto de vista do consumidor. 

Além disso, os benefícios do ponto de vista do consumidor devem ser valorados pelas 
tarifas que ele efetivamente paga, diferentemente da valoração dos ganhos para o siste-
ma elétrico. Para o sistema elétrico os valores adotados para o custo da demanda evitada 
e custo da energia evitada são custos unitários considerados pela ANEEL para estabele-
cimento das tarifas e são infl uenciados por coefi cientes que caracterizam a situação do 
sistema elétrico a montante do ponto de suprimento. 

•
•
•

•

•
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Outros benefícios adicionais seriam, por exemplo, a redução das perdas de água, o aten-
dimento a novos consumidores, redução das interrupções no fornecimento, etc.

Em contraposição, há casos que normalmente não são considerados pelo prestador, mas 
são considerados na sistemática da RGR. Por exemplo, caso a instalação seja alimentada 
em BT, não haveria economia na conta para o prestador por redução de demanda no 
horário de ponta, uma vez que a tarifa de BT não considera diferença de horário. Sob a 
ótica da RGR, entretanto, a redução da demanda na ponta, independentemente da for-
ma de contratação do fornecimento, é computada como ganho para o sistema elétrico. 

Procedimentos para as medições: Para os procedimentos de medições, modo de ins-
talação, calibração, leitura e interpretação, erros e correções é recomendável consultar 
os documentos fornecidos pelas capacitações no Projeto COM+ÁGUA, além de outros 
documentos de referência. 

Recursos fornecidos para
auxílio na gestão
Todos os softwares e aplicativos aqui descritos podem ser obtidos por download no site 
do Ministério das Cidades: 

Software de gestão energética
Com a fi nalidade de manter as informações consistentes, efi cazes e informatizadas, foi 
desenvolvido pelo COM+ÁGUA um software de gestão energética e outros aplicativos 
com o escopo de efetuar o gerenciamento das unidades consumidoras e dos consumos, 
bem como os gastos com energia elétrica. O software de gestão energética tem por 
objetivo: 

Manter cadastro das unidades consumidoras de energia, contabilizadas com os consu-
mos e gastos com energia elétrica e rotinas, para conferir as contas.
Identifi car desvios em relação a parâmetros preestabelecidos.
Identifi car multas, falhas de faturamento. 
Calcular indicadores de desempenho como Fator de Carga, Custo Médio, Efi ciência 
kWh/m3, desvios em relação a valores médios e previstos. 
Conferir tarifas e impostos aplicados pela concessionária, com emissão de relatórios 
gerenciais.

Análise tarifária de energia eletrica
Esta técnica envolve a realização de análise crítica dos consumos de energia elétrica e da 
modalidade tarifária contratada e registrada, para identifi car o melhor enquadramento 
tarifário e correspondente demanda a contratar.

O aplicativo em planilha desenvolvido pelo COM+ÁGUA trabalha com os dados das 
contas dos últimos 12 meses, por unidade consumidora, e calcula os valores fi nanceiros 
referentes ao gasto total e de cada parcela que compõe a fatura, em conformidade com 
a Resolução ANEEL nº. 456 de 2000, tarifas e impostos vigentes.

Os cálculos são feitos para todas as opções de modalidade tarifária (convencional, azul e 
verde), simulam a opção de passar o suprimento feito em baixa tensão para média ten-
são, simulam alternativas de procedimentos operacionais como redução da demanda e 

•
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TARIFAS % VARIAÇÃO

SUBGRUPO A4

2005 2006 2007 2004/ 05 2005/ 06 2006/ 07 PERÍODO

RESOLUÇÃO 
ANEEL 147

RESOLUÇÃO 
ANEEL 356

RESOLUÇÃO 
ANEEL 500

% 
VARIAÇÃO

% 
VARIAÇÃO

% 
VARIAÇÃO

CONV. Demanda 
R$kW 21,63 34,00 7,41 57,19% -78,21% -65,74%

CONV. Consumo
R$MWh 167,48 160,86 224,42 -3,95% 39,51% 34,00%

VERDE Demanda 
R$kW 9,16 8,78 7,41 -4,15% -15,60% -19,10%

VERDE Consumo
PS R$MWh 833,27 781,13 914,72 -6,26% 17,10% 9,77%

VERDE Consumo
PU R$MWh 809,90 757,59 894,31 -6,45% 18,35% 10,42%

VERDE Consumo
FPS R$MWh 132,25 150,17 132,07 13,55% -12,05% -0,14%

VERDE Consumo
FPU R$MWh 117,82 138,29 120,23 15,58% -11,78% 2,05%

AZUL
Demanda
P R$kWh

32,24 32,17 30,24 -0,22% -6,00% -6,20%

AZUL Demanda
FP R$kWh 9,16 8,78 7,41 -4,15% -15,60% -19,10%

AZUL Demanda
PS R$MWh 240,76 247,12 212,48 2,64% -14,02% -11,75%

AZUL Demanda
PU R$MWh 217,37 223,57 192,07 2,85% -14,09% -11,64%

AZUL Demanda
FPS R$MWh 132,25 150,17 132,07 13,55% -12,05% -0,14%

AZUL Demanda
FPU R$MWh 117,82 136,29 120,23 15,68% -11,78% 2,05%

BT - B3 Consumo 
R$MWh 299,06 293,35 256,21 -1,91% -12,66% -14,33%

do consumo no horário de ponta e aumentos de carga. O resultado destes cálculos, asso-
ciados à análise dos procedimentos operacionais, possibilita ao gestor avaliar a melhor 
opção para reduzir gastos.

O aplicativo calcula também o gasto anual com multas por demanda de ultrapassagem 
ou subutilizada e com energia reativa excedente, identifi cando se tais ocorrências são 
constantes, caso em que se requerem ações corretivas, ou pontuais, caso em que se 
requerem ações investigativas.

O software também calcula os indicadores de efi ciência fator de carga e custo médio 
para todos os segmentos horários, possibilitando identifi car procedimentos operacio-
nais não otimizados, contratos de fornecimento ou dimensionamentos inadequados.

Determinação de rendimentos de conjuntos motobombas
Foi desenvolvido um aplicativo em planilha com o objetivo de calcular o rendimento de 
conjuntos motobombas, para o qual são realizadas medições das grandezas elétricas e 
hidráulicas com o levantamento de curvas características e análise de efi ciência.

O resultado obtido neste aplicativo, associado a análises do sistema, possibilitará ao 
gestor avaliar oportunidades de efi cientização, pela substituição dos equipamentos por 
outros de maior efi ciência, adequação de rotor, redução da perda de carga, mudança na 
topologia do sistema, aplicação de inversor de freqüência, setorização, etc. 

Acompanhamento da evolução
das tarifas
O objetivo desta planilha é fazer um acompanhamento das tarifas praticadas pela conces-
sionária, a fi m de verifi car as estratégias adotadas por esta para os aumentos tarifários e se 
a forma como esses aumentos estão se dando afetam as opções tarifárias escolhidas. 

Figura 3 
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Capacitações  em processo
A estratégia principal do COM+ÁGUA foram as ações de treinamento em processo, 
relacionadas à gestão do uso efi ciente da energia elétrica, contemplando a utilização de 
software de gestão, levantamento, interpretação e gerenciamento de indicadores de per-
formance, implementação de medidas administrativas; medições de grandezas elétricas e 
hidráulicas permanentes e temporárias e práticas para diagnósticos energéticos visando à 
identifi cação de oportunidades para melhoria da efi ciência hidroenergética no sistema.

Os temas foram desenvolvidos tendo em conta as situações específi cas de cada empresa 
ou autarquia parceira do projeto. Tentou-se possibilitar a troca de experiências entre 
as dez empresas a respeito das atividades de gestão energética. O COM+ÁGUA tentou 
induzir o processo de dotar os quadros da empresa da competência requerida pelos 
novos desafi os colocados e pela crescente importância que a efi ciência e a boa gestão 
dos sistemas de abastecimento necessitam.

O conteúdo programático foi construído sobre uma base teórica, capaz de promover 
o nivelamento dos conceitos básicos de eletricidade e de engenharia de operação de 
sistemas distribuidores para os diversos integrantes do curso. Foram apresentados con-
ceitos e fundamentos relativos a:

Gestão energética por meio da análise da conta de energia. 
Defi nição e acompanhamento de indicadores de desempenho. 
Medidas administrativas para redução de gastos com energia elétrica.
Qualidade da energia.
Medição e controle integrado de grandezas elétricas e hidráulicas.
Desempenho de conjuntos motobombas.
Controle de velocidade dos conjuntos motobombas.
Procedimentos operacionais e sua infl uência no consumo e no custo da energia elétrica.
Monitoramento do desempenho dos conjuntos e do sistema.
Identifi cação de oportunidades e pré-seleção de projetos.

Foi construída uma dinâmica de ações de campo, com a aplicação prática de equipamen-
tos destinados a medições de grandezas elétricas associadas a medições simultâneas de 
grandezas hidráulicas. Desta forma,  permitiu-se estabelecer correlações entre a situação 
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operacional do sistema, o desempenho dos equipamentos e o respectivo consumo de 
energia, enfatizando-se a necessidade de manter o foco no controle do processo e não 
na apuração isolada de resultados de itens inerentes ao processo. 

Conteúdo programático

O conteúdo expositivo do curso se estruturou em aulas teóricas por meio de slides, com 
ementa estabelecida de forma a abordar os tópicos:

Legislação básica e estrutura tarifária.
Modalidades tarifárias e tarifas. 
Comparação de vantagens e desvantagens entre as opções de enquadramento 
tarifário. 
Faturamento da energia. 
Análise da modalidade tarifária para renegociação de contratos de fornecimento de 
energia elétrica. 
Interpretação e análise da conta.
Correção do fator de potência.
Qualidade da energia.
Medição e controle de grandezas elétricas e hidráulicas. 
Sensores, transdutores, PLC; medidores digitais e analógicos. 
Técnicas e práticas para utilização de data logger. 
Conjuntos motobombas: dimensionamento e levantamento de parâmetros e curvas 
características; rendimento e consumo específi co.
Uso de inversores de freqüência. 
Avaliação dos testes de campo.
Análise do custo e efi ciência de procedimentos operacionais. 
Indicadores de desempenho. 
Sistematização de procedimentos para identifi cação de oportunidades e pré-seleção 
de projetos.
Demonstração de software de gestão das contas e de aplicativo para análise da moda-
lidade tarifária para renegociação de contratos de fornecimento de energia elétrica.
Utilização dos equipamentos em campo em condições reais (medições das grandezas 
elétricas, rendimento e consumo específi co dos conjuntos).
Reuniões de trabalho para análise e interpretação de resultados, estabelecimento e 
identifi cação das oportunidades para efi cientização energética.

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
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O Balanço Hídrico consiste numa contabilização, da forma mais rigorosa possível, de 
todos os volumes de água de entrada e de saída em um sistema de abastecimento 
de água. A escala do estudo pode ser escolhida. Tanto pode ser um setor de abaste-
cimento, ou vários, ou o sistema inteiro. É um instrumento indispensável na avaliação 
das perdas de água.

É também uma poderosa ferramenta de gestão, pois dele podem ser gerados diversos 
indicadores de desempenho para o acompanhamento das ações técnicas operacionais 
em um sistema de abastecimento de água.

Com estrutura desenvolvida por pesquisadores da IWA, o Balanço Hídrico apresenta as 
variáveis mais importantes para a composição dos volumes e usos da água nas empre-
sas de saneamento. Quanto mais detalhados esses volumes, mais confi abilidade se tem 
nos indicadores de perdas de água. Por meio do Balanço Hídrico podem-se calcular as 
perdas correntes, quantifi cando-as em suas componentes de perdas reais e aparentes, 
como vazamentos, fraudes e submedições dos hidrômetros, etc.

O Balanço Hídrico deverá ser calculado para um período de 12 meses, para que sejam 
dispersos os efeitos de sazonalidade ao longo do ano.

Os volumes perdidos são calculados com base em dados anuais da macromedição e da 
micromedição, e de estimativas para determinar os valores não medidos que integram 
a matriz. São feitas hipóteses para determinar as perdas aparentes (erros de medição, 
fraudes, etc.) e, por diferença, defi nem-se as perdas reais, ou seja:

Perdas Reais = Volume Disponibilizado – Volume 
Autorizado - Perdas Aparentes

No âmbito do COM+ÁGUA, foi implementada como ferramenta-padrão o aplicativo 
WB-EasyCalc, uma ferramenta de acesso. Sua construção recebeu a colaboração de 
diversos estudiosos das perdas em diversos países. De livre acesso, é disponibilizada por 
Liemberger & Partners, e pode ser obtida no site www.liemberger.cc.

Balanço Hídrico O uso sistemático deste aplicativo em todas os prestadores inseridos no COM+ÁGUA 
constituiu uma base conceitual única para os conceitos de perdas disseminados nas 
empresas e autarquias participantes do projeto.
A Figura 1 ilustra a matriz de Balanço Hídrico obtida por meio do aplicativo WB Easy Calc.
 

A aplicação deste método é simples, baseando-se em dados geralmente preexistentes 
ou de fácil obtenção no prestador de serviços. Seu uso é fortemente recomendado, tan-
to para setores individuais do sistema como para o sistema como um todo, fornecendo 
uma abordagem de cima para baixo na determinação das perdas.

A aplicação desta metodologia em Zonas de Medição e Controle permite ao prestador 
a comparação, classifi cação e organização de indicadores para as diversas áreas do seu 
sistema, que resulta na possibilidade de se priorizar o desenvolvimento de ações e inves-
timentos no sistema.

Para cada dado de entrada do Balanço Hídrico deve-se fornecer a margem de erro (incer-
teza-padrão) associada à informação. Assim, para as informações de saída o próprio 
aplicativo calcula a incerteza de cada número. As informações com incertezas muito 
altas geram informações de saída também com incertezas altas, embora isso não des-
qualifi que o método. Um cuidado especial deve ser dedicado no sentido de tornar cada 
vez mais confi áveis os dados fornecidos no aplicativo do Balanço Hídrico.

volume anual de 
entrada no sistema

0 m3/ano

margem de erro (+/-) 0,0%

consumo autorizado
0 m3/ano 

margem de erro 
(+/-) 0,0%

consumo  
autorizado faturado

0 m3/ano

consumo faturado medido
0 m3/ano água faturada

0 m3/anoconsumo faturado não medido 
0 m3/ano

consumo autorizado 
não faturado

0 m3/ano 
margem de erro 

(+/-) 0,0%

consumo não faturado medido 
0 m3/ano

água não faturada
0 m3/ano 

margem de erro 
(+/-) 0,0%

consumo não faturado não medido
0 m3/ano 

margem de erro (+/-) 0,0%

perdas de água
0 m3/ano 

margem de erro 
(+/-) 0,0%

perdas aparentes 
0 m3/ano 

margem de erro 
(+/-) 0,0%

consumo não autorizado 
0 m3/ano 

margem de erro (+/-) 0,0%

imprecisões dos medidores e erros
 de manipulação dos dados

0 m3/ano  
margem de erro (+/-) 0,0%

perdas reais 0 m3/ano 
margem de erro (+/-) 0,0%

Figura 1 – Matriz do Balanço Hídrico
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Conceituação

Os indicadores desempenho são ferramentas  de planejamento e controle para avaliar o 
desempenho de um processo, produto ou serviço e envolvem:

Uma relação matemática que resulta em uma medida quantitativa.
Representação do estado de um processo ou o resultado do mesmo.
Associação às metas numéricas preestabelecidas.

Seus principais requisitos são:
Estar associado às variáveis que causam maior impacto na organização.
Ser um atributo temporal e quantitativo.
Permitir a constituição de série histórica.
Viabilizar a precisão sem ambigüidade.
Permitir a viabilidade de levantamento, compreensão e comparação.

Utilizando-se o CICLO PDCA, ferramenta utilizada nos processos de gestão de qualidade 
que melhor representa o ciclo de gerenciamento de uma atividade como referencial 
conceitual, identifi ca-se:

•
•
•

•
•
•
•
•

Indicadores de desempenho O indicador de desempenho é a métrica do “C” (check), ou seja,  avaliar o desempenho 
dos processos, produtos ou serviços.

O principal desafi o neste campo de estudo é encontrar os indicadores mais adequados 
para:

Avaliação do desempenho das ações. 
Avaliação de qualidade (o quê?), produtividade (como?) e capacidade (tempo?).
Identifi cação de alternativas para correção de rumo.

•
•
•

Processo de construção

No escopo deste estudo, como um dos objetivos do projeto foi defi nido e implementado 
um rol de indicadores de desempenho com a fi nalidade de subsidiar o monitoramento e 
acompanhamento das ações de implementação do Projeto COM+ÁGUA.

Foram estudadas as seguintes metodologias:

1. Estabelecimento de indicadores isolados
Esta prática organizacional possui as seguintes características: 
  

Modelos tradicionais.
Foco fi nanceiro.
Descolados da base operacional.
Não comprometimento dos colaboradores.
Difícil mensuração operacional.

Não se optou em  utilizar esta alternativa em razão da impossibilidade de sua integração 
com os componentes do Projeto COM+ÁGUA.

2. Balanced score card
Instrumento de planejamento e gestão adotado por organizações em todo o mundo, 
que visa a interagir no controle de gestão de curto prazo e objetivos de longo prazo 
(visão e estratégia), permitindo relacionar os objetivos, as iniciativas e os indicadores de 
desempenho com a estratégia da organização. 

•
•
•
•
•

Act Plan

Check Do

P (Plan) = planejar a ação

D (Do) = executar conforme planejado

C (Check) = verifi car e controlar o resultado

A (Act) = agir e corrigir os erros

Figura 2 – Ciclo PDCA
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Esta metodologia apresenta as seguintes características: 

Integrada ao processo de planejamento estratégico.
Promove o alinhamento dos indicadores-chave com os objetivos estratégicos em 
todos os níveis da organização.
Mensura os indicadores ligados à satisfação dos clientes, aspectos fi nanceiros, proces-
sos internos e aprendizado e desenvolvimento, estabelecendo relações entre eles.
É um jogo de causa e efeito que mantém em sua extremidade o resultado empresarial.

Optou-se em não utilizar esta alternativa em razão dos diferentes estágios de modelo 
organizacional dos prestadores envolvidos no projeto, assim como pelo fato de que a 
sua implementação envolve a abordagem de outras variáveis não relacionadas ao Projeto 
COM+ÁGUA. No entanto, suas premissas foram consideradas na modelagem adotada.

3. Indicadores SNIS – PMSS
O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) foi concebido e vem 
sendo desenvolvido desde a sua criação pelo Programa de Modernização do Setor 
Saneamento, vinculado à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério 
das Cidades.

O SNIS apóia-se em um banco de dados administrado pelo PMSS, que contém infor-
mações de caráter operacional, gerencial, fi nanceiro e de qualidade sobre a prestação 
de serviços de água e de esgotos e sobre os serviços de manejo de resíduos sólidos 
urbanos.

Esta ferramenta possui as seguintes características:

Voltada para o saneamento ambiental.
Indicadores econômicos/fi nanceiros/administrativos.
Indicadores operacionais água.
Indicadores operacionais esgotos.
Indicadores balanço.
Indicadores qualidade.

Considerando esta coleção de indicadores de alta qualidade para avaliação organizacio-
nal e apropriada ao segmento, optou-se em utilizar alguns indicadores do SNIS. Não na 

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

sua plenitude, tendo em vista que o rol destes indicadores é mais abrangente do que o 
previsto de mensuração no projeto, assim como não adota, para alguns indicadores, a 
terminologia da International Water Association (IWA), premissa básica do COM+ÁGUA.
 
4. Indicadores específi cos do Projeto COM+ÁGUA
A coordenação do projeto considerou esta alternativa ideal para sua adoção no Projeto, 
levando-se em consideração o atendimento às seguintes premissas estabelecidas:

Criar indicadores específi cos para o Projeto COM+ÁGUA e não para a avaliação de 
desempenho de todos os macroprocessos organizacionais dos prestadores.
Adotar uma quantidade de indicadores que facilite os processos de avaliação e toma-
das de decisão.
Selecionar indicadores que possam ser acompanhados no nível estratégico do 
COM+ÁGUA, não inviabilizando que outros indicadores possam ser utilizados nos 
níveis tático e operacional.
Mesclar indicadores do SNIS, que apresentam métricas correlacionadas com o Projeto 
COM+ÁGUA, com indicadores do Balanço Hídrico.
Possibilitar, para os novos indicadores não pertencentes ao SNIS, um cenário de 
disseminação e validação, para eventual futura inclusão no Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento.
Assegurar a todos os prestadores o amplo conhecimento e acompanhamento dos 
indicadores, por meio do portal do Projeto COM+ÁGUA. 

•

•

•

•

•

•

Metodologia

A metodologia para formulação de uma grade de indicadores deve envolver o conheci-
mento do “estado da arte” de todos os subprojetos em andamento. Tem por fi nalidade 
a identifi cação das variáveis relativas às macroações de combate às perdas reais, com-
bate às perdas aparentes e voltadas para uso efi ciente da energia elétrica, passíveis de 
medição.

Cabe destacar as seguintes etapas metodológicas:

Conhecimento do projeto tendo por base a leitura dos instrumentos contratuais, diag-
nósticos, planos de ação, bem como relatórios de produtos já entregues.
Revisão da literatura acadêmica e técnica relacionada ao processo de estabelecimento 

•

•
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de indicadores de desempenho.
Reuniões seqüenciais com os consultores do Projeto COM+ÁGUA, responsáveis pela 
coordenação das referidas ações.
Análise dos indicadores e glossário do SNIS, principalmente os econômico-fi nanceiros 
e administrativos, operacionais - água e os indicadores de qualidade, verifi cando suas 
correlações com as variáveis das macroações do Projeto COM+ÁGUA. 
Análise dos indicadores propostos pela IWA para controle de perdas presentes no 
Balanço Hídrico, ferramenta fundamental que contabiliza de forma rigorosa os volu-
mes de entradas e saídas no sistema e que está sendo implementada nos diversas 
prestadores.

A primeira versão da grade de indicadores foi apresentada aos representantes dos dez 
prestadores inseridos no Projeto COM+ÁGUA, durante a capacitação de Outubro/2007, 
e, após amplo debate com todos os envolvidos no processo, foi modelada a versão fi nal 
da grade de indicadores do Projeto COM+ÁGUA. 

Os indicadores defi nidos foram os seguintes:

Indicador de desempenho geral:
Indicador de sufi ciência de caixa.

Indicadores operacionais:
Performance do nível de serviços:
Tempo de abastecimento médio.
Pressão média do sistema.

Performance de perdas reais:
Índice de vazamento da infra-estrutura.
Índice de perdas reais em litros por ligação por dia (qsp).
Índice de perdas reais em litros por ligação por dia por metro de pressão (qsp).
Índice de perdas reais em m3/km rede por hora (qsp).

Performance de perdas aparentes:
Índice de perdas aparentes expresso em % do consumo autorizado.

•

•

•

•

•

•

•

Performance fi nanceira:
Volume de água não faturada expressa em % do volume de entrada no sistema.
Valor da água não faturada expressa em % do custo operacional anual.

Indicadores específi cos de energia elétrica:
Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água.
Índice de consumo de energia elétrica normalizado.
Índice de despesa por consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de 
água.

Indicadores de mobilização social:
Índice de mudança cultural (interna e externa).
Índice de gestão da mobilização.
Indicador de mobilização social.

A seguir são apresentadas as planilhas contendo os Indicadores de Desempenho sele-
cionados, destacando-se a base referencial, defi nições, equações e glossário.

•

•
•
•

•
•
•
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Indicadores Operacionais - Performance do nível de serviços

REF. Defi nição do Indicador Equação Expresso em

Balanço 
Hídrico

Tempo de Abastecimento Médio (h/dia)        __________ horas

Balanço 
Hídrico

Pressão Média do Sistema        __________ mca

Obs.: Estes dois indicadores são obtidos por meio do sistema de controle operacional

Tempo de Abastecimento Médio (h/dia) - Tempo médio em que o sistema é abastecido.

Pressão Média do Sistema - É a pressão representativa do ponto médio do sistema. O ponto médio deve ser calculado ponderando-se pelo 
númeto de ligações acima da cota média e daquelas situadas abaixo da mesma.

Indicadores Operacionais - Performance de Perdas Reais

REF. Defi nição do Indicador Equação Expresso em

Balanço 
Hídrico

Índice de Vazamentos da Infra-Estrutura
Perdas Reais Anuais Atuais
Perdas Reais Anuais Inevitáveis

PRAA
PRAI

adimensional

Balanço 
Hídrico

Índice de Perdas Reais em litros por ligação por dia (q.s.p)
(Volume de Entrada no Sistema - Consumo Autorizado) - Perdas Aparentes
                             Quantidade de Ligações Totais de Água

(VES - CA) - PA
QLT

(L/dia)/ligação

1. As equações consideram variáveis expressas em unidades compatíveis.

PRAA - Volume de Perdas Reais Anuais Totais = Volume de Entrada no Sistema - Consumos Autorizados - Perdas Aparentes.

PRAI - Volume de Perdas Reais Anuais Inevitáveis = é o nível de perdas esperado para um sistema de distribuição em boas condições e com 
práticas intensivas de controle ativo de vazamentos. Este volume é calculado pela seguinte fórmula:

PRAI (l/dia) = (18 x CR + 0,8 x NL + 25 x CP) x P
onde: CR = comprimento de redes
NL = número de ligações
CP = comprimento da ligação desde a divisa do terreno até o medidor (tubulação dentro da propriedade)
P = pressão média (mca)

q.s.p. - quando o sistema está pressurizado. Isto signifi ca que o valor já está corrigido no caso de intermitência de abastecimento.

VES - Volume de Entrada no Sistema, consistindo no Volume Anual Produzido de Água disponível para consumo + Volume de Água Tratada 
Importada.

CA - Consumo Autorizado: calculado pelo aplicativo do Balanço Hídrico, corresponde ao Volume Anual Medido e Não Medido, fornecido aos 
consumidores cadastrados, ao próprio prestador (uso administrativo e operacional) e a outros que estejam implícita ou explicitamente a fazê-lo, 
para usos domésticos, comerciais e industriais.

PA - Perdas Aparentes: calculadas pelo aplicativo do Balanço Hídrico, correspondem aos volumes consumidos, porém não contabilizados, 
associados a erros de medição, fraudes e falhas no cadastro comercial.

QLT - Quantidade de Ligações Totais (ativas e inativas) de água conectadas à rede pública, providas ou não de aparelhos de medição 
(hidrômetro). No caso desta informação, o cálculo considera a média aritmética (último mês do período anterior + último mês do período de 
avaliação / 2).

Indicador Geral

REF. Defi nição do Indicador Equação Expresso em

I 101
SNIS

Indicador de Sufi ciência de Caixa
                                                             Arrecadação Total
   Desp. de Explor.+Serv.da Dívida (amort.+juros+var.camb.)+Desp.Fiscais e Tributárias

F06
F15+(F34+F16)+F22

SNIS
porcentual

1. As equações consideram variáveis expressas em unidades compatíveis.

F06 Arrecadação Total: Valor anual efetivamente arrecadado das receitas operacionais (disponível em caixa ou em bancos conta movimento). 
SNIS pag.A10.

F15 Despesas de Exploração (DEX): Valor anual das despesas realizadas para a exploração dos serviços, compreendendo Despesas com Pessoal, 
Produtos Químicos, Energia Elétrica, Serviço de Terceiros, Água Importada, Despesas Fiscais ou Tributárias 
incidentes na DEX, além de outras Despesas de Exploração. Vide Glossário SNIS pág. A11.

F16 Despesas com Juros e Encargos do Serviço da Dívida: Valor anual correspondente à soma das despesas com juros e encargos do serviço da 
dívida mais as variações monetárias e cambiais pagas no ano. Vide SNIS pág. A11.

F22 Despesas Fiscais ou Tributárias incidentes na DTS:       Valor anual das despesas realizadas com impostos, taxas e contribuiçnoes, cujos custos 
não pertencem ao conjunto das despesas de exploração, mas compõem as despesas 
totais com os serviços, tais como Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro. 
SNIS pág. A12.

F34 Despesas com Amortização do Serviço da Dívida:       Valor anual dos pagamentos das amortizações das dívidas decorrentes de 
fi nanciamentos (obras, debêntures e captação de recursos no mercado). Não inclui as 
despesas com juros e encargos. Vide Glossário SNIS pág. A14.
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Indicadores Operacionais - Performance de Perdas Reais

REF. Defi nição do Indicador Equação Expresso em

Balanço 
Hídrico

Índice de Perdas Reais em litros por ligação por dia por metro de pressão (q.s.p.)
(Volume de Entrada no Sistema - Consumo Autorizado) - Perdas Aparentes
      Quantidade de Ligações Totais de Água x Pressão Média do Sistema

(VES - CA) - PA
QLT x P

litro/ligação/
dia/mca

Balanço 
Hídrico

Índice de Perdas Reais em m/km rede por hora (q.s.p)
(Volume de Entrada no Sistema - Consumo Autorizado) - Perdas Aparentes
                                     Extensão da Rede de Água

(VES - CA) - PA
ERA

m/km/rede/
hora

1. As equações consideram variáveis expressas em unidades compatíveis.

q.s.p. - quando o sistema está pressurizado. Isto signifi ca que o valor já está corrigido no caso de intermitência de abastecimento.

VES - Volume de Entrada no Sistema, consistindo no Volume Anual Produzido de Água disponível para consumo + Volume de Água Tratada 
Importada.

CA - Consumo Autorizado: calculado pelo aplicativo do Balanço Hídrico, corresponde ao Volume Anual Medido e Não Medido, fornecido aos 
consumidores cadastrados, ao próprio prestador (uso administrativo e operacional) e a outros que estejam implícita ou explicitamente a fazê-lo, 
para usos domésticos, comerciais e industriais.

PA - Perdas Aparentes: calculadas pelo aplicativo do Balanço Hídrico, correspondem aos volumes consumidos, porém não contabilizados, 
associados a erros de medição, fraudes e falhas no cadastro comercial.

QLT - Quantidade de Ligações Totais (ativas e inativas) de água conectadas à rede pública, providas ou não de aparelhos de medição 
(hidrômetro). No caso desta informação, o cálculo considera a média aritmética (último mês do período anterior + último mês do período de 
avaliação / 2).

P - Pressão Média do Sistema - é a pressão representativa do ponto médio do sistema. O ponto médio deve ser calculado ponderando-se pelo 
número de ligações acima da cota média e daquelas situadas abaixo da mesma.

ERA - Extensão de Rede de Água : comprimento total da malha de distribuição de água, incluindo adutoras, subadutoras, e redes distribuidoras e 
excluindo ramais prediais.

Indicadores Operacionais - Performance de Perdas Aparentes

REF. Defi nição do Indicador Equação Expresso em

Balanço 
Hídrico

Índice de Perdas Aparentes expresso em % do Consumo Autorizado
Perdas Aparentes
Consumo Autorizado

PA
CA

porcentual

1. As equações consideram variáveis expressas em unidades compatíveis.

PA - Perdas Aparentes: calculadas pelo aplicativo do Balanço Hídrico, correspondem aos volumes consumidos, porém não contabilizados, 
associados a erros de medição, fraudes e falhas no cadastro comercial.

CA - Consumo Autorizado: calculado pelo aplicativo do Balanço Hídrico, corresponde ao Volume Anual Medido e Não Medido, fornecido aos 
consumidores cadastrados, ao próprio prestador (uso administrativo e operacional) e a outros que estejam implícita ou explicitamente a fazê-lo, 
para usos domésticos, comerciais e industriais.

Indicadores Operacionais - Performance Financeira

REF. Defi nição do Indicador Equação Expresso em

Balanço 
Hídrico

Volume de Água Não Faturada expresso em % do Volume de Entrada no Sistema
                   Água Não Faturada
       Volume de Entrada no Sistema

ANF
VES

porcentual

Balanço 
Hídrico

Valor da Água Não Faturada expresso em % do Custo Operacional Anual
Água Não Faturada x Tarifa Média Praticada (Água + Esgoto)
                              Custo Operacional do Sistema

ANF x TAR
CO

porcentual

1. As equações consideram variáveis expressas em unidades compatíveis.

ANF - Água Não Faturada: calculada pela equação:
ANF = Volume de Entrada no Sistema - Consumo Autorizado Faturado.
Consumo Autorizado Faturado = (Consumo Medido Faturado + Consumo Não Medido Faturado).

VES - Volume de Entrada no Sistema, consistindo no Volume Anual Produzido de Água disponível para consumo + Volume de Água Tratada 
Importada.

TAR - Tarifa Média praticada de Água e Esgoto, obtida através da equação:
Valor Faturado Anual de Água + Esgoto / Volume Faturado de Água + Esgoto

CO - Custo Operacional do Sistema: Valor anual das despesas realizadas para exploração dos serviços, compreendendo despesas com pessoal, 
produtos químicos, energia elétrica, serviços de terceiros, água importada, despesas fi scais e tributárias, além de outros custos de operação. 
(Despesas de Exploração - DEX).
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Indicadores Específi cos de Energia Elétrica

REF. Defi nição do Indicador Equação Expresso em

I 058
SNIS

Índice de Consumo de Energia Elétrica em Sistemas de Abastecimento de Água
Consumo Total de Energia Elétrica em Sistemas de Água
      Volume de Água (Produzido + Tratada Importada)

A28
A06 + A18 SNIS

kWh/m3

Proposta
Índice de Consumo de Energia Elétrica Normalizado

                  Consumo Total de Energia Elétrica em Sistemas de Água
Volume de Água Bombeado a uma altura manométrica-padrão de 100 mca

A28
A29 SNIS

kWh/m3/
100mca

Proposta
Índice de Despesa por Consumo de Energia Elétrica nos Sistemas de Água

                  Despesas com Energia Elétrica (Água)
Consumo Total de Energia Elétrica em Sistemas de Água

F13*
A28 SNIS

R$ / kWh

1. As equações consideram variáveis expressas em unidades compatíveis.

A28 - Quantidade anual de energia elétrica consumida nos sistemas de abastecimento de água, incluindo todas as unidades que compõem os 
sistemas, desde as operacionais até as administrativas, no período de um ano. - Vide glossário SNIS pág. A5.

A06 - Volume anual produzido de água disponível para consumo - Vide glossário SNIS pág. A2.

A18 - Volume anual de água potável, previamente tratada (em ETA ou por simples desinfecção), recebido de outros agentes fornecedores - Vide 
glossário SNIS pág. A4.

A29 - Volume anual de água bombeado, estimado como se o bombeamento ocorresse a uma mesma altura manométrica-padrão de 100 mca, 
em todas as bombas. O valor de A29 corresponde à soma de A29(i), onde i corresponde a cada bomba do sistema de água. A fórmula de cálculo 
é A29(i) = V(i) x h(i) / 100mca, em que V (I) é o volume bombeado pela bomba “i” e h (i) é a altura manométrica (mca) da bomba (i), no período 
considerado - Vide glossário SNIS pág. A5.

F13* - Valor anual das despesas realizadas com energia elétrica (força e luz) nos sistemas de abastecimento de água, incluindo todas as unidades 
do prestador, desde as operacionais até as administrativas. * No caso desta informação, o cálculo deve considerar somente os valores referentes 
às despesas com Sistema de Água. 

Indicador de mobilização social 

A metodologia do componente mobilização social do COM+ÁGUA pressupõe um pro-
cesso constante de monitoramento, avaliação e sistematização, no sentido de procurar 
apreender que impactos as ações desenvolvidas têm em cada prestador de serviços, 
a partir do olhar dos três atores fundamentais envolvidos no processo, quais sejam, o 
PMSS, o consórcio implementador e, principalmente, os prestadores de serviços nos 
seus mais diferentes níveis hierárquicos.
 
Esse monitoramento, avaliação e sistematização são orientados para: 

1. registrar a experiência de implementação do componente mobilização social em 
cada prestador. 
2. acompanhar as mudanças de valores e atitudes dos envolvidos no processo.
3. identifi car o grau de institucionalidade das instâncias organizativas e dos instrumen-
tos de comunicação e mobilização desenvolvidos no processo. 
4. qualifi car os resultados obtidos identifi cando-se os limites e entraves e contribuindo 
para a busca de soluções.

Visando ao alcance desses objetivos, o núcleo de coordenação da equipe social criou um 
instrumento metodológico de avaliação denominado Indicador de Mobilização Social 
(IMOB), cuja composição abrange dois índices:

Índice de Mudança Cultural (Imud) – planilhas de registro e avaliação da mudança de 
valores e atitudes no âmbito interno (Índice de Mudança Cultural Interna – Imin) e 
externo do prestador (Índice de Mudança Cultural Externo – Imex), com peso ponde-
rado de 0,7 no Imin e 0,3 no Imex. O maior peso atribuído à mudança interna decorre 
do fato de que a internalização no prestador das novas práticas de gestão integrada e 
participativa é o componente fundamental para assegurar a continuidade e a susten-
tabilidade do processo de construção do novo modelo de gestão do SAA.

Índice de Gestão da Mobilização (Iges) - planilhas de registro e avaliação do grau de 
institucionalidade das instâncias organizativas e das áreas de comunicação, educação 
e cultura do prestador, ou seja, se já existiam ou estão sendo incluídas ou não na 
sua estrutura organizacional as áreas estratégicas da mobilização social, quais são os 
recursos humanos, técnicos e fi nanceiros disponibilizados para a sua atuação.

•

•
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No cálculo fi nal do IMOB, o Imud recebe peso ponderado 0,7 e o Iges, o peso 0,3. O maior 
peso é atribuído, portanto, à adoção de novos valores e atitudes por parte dos dirigentes 
e funcionários do prestador, objetivo principal das ações de mobilização.

A aplicação do IMOB foi realizada em três momentos distintos da implementação das 
ações de mobilização social: em novembro/dezembro 2007, após a conclusão da fase 
de ofi cinas setoriais nos dez prestadores; em maio/junho 2008, fi nal do primeiro semes-
tre de atuação conjunta dos Comitês Gestores e ACDs no âmbito interno e nas áreas 
células; em setembro/2008, na conclusão do apoio institucional do PMSS. Foi realizada 
pelos Comitês Gestores e os grupos de trabalho de mobilização social dos prestadores, 
sob orientação da assistência técnica, com o caráter de auto-avaliação: identifi cação dos 
seus pontos fortes e fracos e das oportunidades de melhoria que podem ser conquista-
das através de ajustes no planejamento e execução de novas ações.

Indicadores de Mobilização Social  COM+ÁGUA

1. Índices de Mudança Cultural (Imud)

Visa a acompanhar as mudanças de valores e atitudes:

Entre os funcionários diretos e indiretos do prestador
     Ind. de mudança cultural interna (Imin)

Entre a comunidade e a sociedade organizada                   
     Ind. de mudança cultural externa (Imex)

•

•

2. Índice de Gestão da Mobilização (Iges)

Visa a identifi car o grau de institucionalidade:

das instâncias organizativas

das areas de comunicação, educação e cultura

•

•

3. O somatório dos dois índices resulta 
no indicador de mobilização social (IMOB)

o primeiro Imud é ponderadamente mais signifi cativo, pois representa uma corpora-
ção consciente, ativa e mobilizada para o combate a perdas de água e uma sociedade 
colaborativa no processo de conservação de água e energia (70%)

o segundo Iges indica que o prestador tem visão estratégica e capacidade instalada 
para promover a mudança cultural necessária (30%)

•

•

4. O índice de mudança cultural é o somatório da 
mudança cultural interna e externa (Imud)

o primeiro Imin é ponderadamente mais signifi cativo, pois é a partir da proatividade 
interna que o programa se consolida e atinge a comunidade (70%)

o segundo Imex indica uma sociedade colaborativa no processo de conservação de 
água e energia exercendo a retroalimentação da mobilização (30%)

Imud = 0.7 Imin + 0.3 Imex  (de 0 a 100%)

Imob = 0.7 Imud + 0.3 Iges  (de 0 a 100%)

Equação: indicador de mobilização social

Imob = 0.7 Imud (0.7 Imin + 0.3 Imex)  +  0.3 Iges

   Imob = 0.7 Imud +  0.3 Iges (em percentual)

•

•
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INSTÂNCIA INDICADOR CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

Comitê Gestor 
Intersetorial 
COM+ÁGUA

Representatividade alta (3 pt) 80% a 100% dos setores do prestador estão representados 

Porcentual de setores do 
prestador representados no

CG

média (2 pt) 60% a 80% dos setores do prestador estão representados 

baixa (1 pt) Menos de 60% dos setores do prestador estão representados

Efi ciência alta (3 pt) O CG e o GT se reúnem regularmente, de acordo com 
periodicidade estabelecida no seu cronograma de trabalho

Dinâmica de trabalho 
organizada e cumprida  
com regularidade pelo 

CG e GT MOB

média (2 pt) O CG ou o GT se reúne regularmente, de acordo com 
periodicidade estabelecida no seu cronograma

baixa (1 pt) - Ambos se reúnem com periodicidade irregular;
- Tornou-se regular após demanda do PMSS à direção

Efi cácia alta (3 pt) Na totalidade ou maioria das missões, o CG havia realizado as 
atividades pactuadas na missão anterior

Alcance das metas pactuadas 
com os consultores

média (2 pt) Na totalidade ou maioria das missões, o CG havia realizado 
parcialmente as atividades pactuadas na missão anterior

baixa (1 pt) Há difi culdades internas para realizar com regularidade as 
atividades pactuadas

Participação alta (3 pt)
A totalidade ou maioria dos integrantes do CG participa 
regularmente da tomada de decisões e da execução de 
atividades

Nível de participação dos 
integrantes no processo 

decisório e na execução das 
atividades

média (2 pt) Cerca de metade dos integrantes participa regularmente da 
tomada de decisões e da execução de atividades

baixa (1 pt) O processo decisório é centralizado na coordenação ou em 
poucos integrantes/ a minoria do CG realiza as atividades

Subtotal - 12 PONTOS

Eixo A - Organização - 30 pontos

Índices de Mudança Cultural

INSTÂNCIA INDICADOR CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

Planejamento

Plano de mobilização 
social interna e externa

concluído (2 pt) Plano Mob Interna e Externa integralmente concluídos, com 
detalhamento e orçamento 

parcialmente 
concluído (1 pt)

Falta Mob Externa, detalhamento e/ou orçamento

Plano de gestão 
integrada 1 (PGI1)

concluído (1 pt) Plano integralmente concluído, com detalhamento e orçamento 

Plano de gestão 
integrada 2 (PGI2)

concluído (2 pt) Plano avaliado, revisado e aprovado pela direção 

em revisão (1 pt) Aguardando decisão da direção ou em ajustes p/ reencaminhar

Plano de gestão 
integrada 3 (PGI3)

concluído (2 pt) Propostas dos funcionários já incorporadas ao PGI 2

em elaboração 
(1 pt)

Processo de sistematização, triagem e incorporação iniciado 

Subtotal - 7 PONTOS

ACDs

Constituição constituídos 
(3 pt)

ACDs constituídos por adesão voluntária nas ofi cinas setoriais

Participação no projeto

encontros c/CG 
(3 pt)

Participam de encontros regulares com o CG para debater, planejar 
e avaliar ações do projeto

multiplicação do 
projeto (2 pt)

Participam da multiplicação do projeto no prestador e/ou 
comunidade

Subtotal - 8 PONTOS

Organização 
externa

Participação em 
redes ambientais 

fóruns, comitês...

grande (3 pt) Participam de redes ambientais difundindo e articulando ações 
convergentes ao COM+AGUA

modesta (1 pt) Participam de apenas uma instância externa

Subtotal - 3 PONTOS(continuação)
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Eixo B - Educação - 27 pontos

INSTÂNCIA INDICADOR CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

Ofi cina de direção 
e chefi as

Alcance das metas 
propostas

deliberativa (2 pt) PGI 1 e orçamento apresentados, analisados e aprovados (com ou 
sem ajustes) em ofi cina ou reunião com a direção

informativa (1 pt) Só houve apresentação do plano, para posterior deliberação 

Subtotal - 2 PONTOS

Ofi cinas setoriais

Planejamento 
participativo

alto (3 pt) A totalidade ou maioria do CG participou do planejamento e da 
preparação das ofi cinas

médio (2 pt) Coordenação do CG e dos subprojetos participaram do processo  

baixo (1 pt) Só a coordenação e/ou GT MOB participaram ativamente

Cobertura alta (3 pt) Entre 90% e 100% dos funcionários (próprios e terceirizados) do 
prestador participaram das ofi cinas 

Porcentual de 
funcionários participantes

média (2 pt) Entre 70% e 89% dos funcionários (próprios e terceirizados) do 
prestador participaram das ofi cinas 

baixa (1 pt) Menos de 70% dos funcionários (próprios e terceirizados) 
participaram

Alcance das metas 
propostas

propositiva (4 pt) Os funcionários elaboraram propostas p/ implementação do 
COM+ÁGUA

informativa (1 pt) Os funcionários apenas tomaram ciência do COM+ÁGUA e do PGI1

Subtotal - 10 PONTOS

Capacitação 
nacional

Participação
regular (2 pt) O prestador participa regularmente dos módulos MOB 

irregular (-2 pt) O prestador não enviou representante ou participou sem 
freqüência regular

Multiplicação sim (2 pt) O prestador está realizando repasse ou multiplicação interna dos 
conteúdos da capacitação nacional 

Subtotal - 4 PONTOS

Capacitações 
internas Multiplicação sim (1 pt) O prestador está realizando multiplicação do COM+AGUA nas 

capacitações internas de praxe

Subtotal - 1 PONTO

Educação 
ambiental

Atividades EA p/ o 
COM+ÁGUA

sim (5 pt)
O prestador internalizou o COM+ÁGUA nas suas atividades 
de educação ambiental (eventos, projetos em escolas ou 
comunidades)

Atividades EA
nas células

sim (5 pt) O prestador está implementando ações de educação ambiental 
e/ou mobilização social específi cas para os públicos das células

Subtotal - 10 PONTOS

Eixo C - Comunicação - 23 pontos

INSTÂNCIA INDICADOR CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

Comunicação 
interna

Instrumentos de 
comunicação

utilização dos já 
existentes (2 pt)

O CG utiliza os instrumentos de comunicação que já existiam no 
prestador para divulgar internamente o COM+ÁGUA

criação arrojada (4 pt) O CG criou muitos novos instrumentos para divulgar internamente 
o COM+ÁGUA (boletim, mural do projeto, mascote, etc.)

criação modesta (2 pt) O CG criou apenas um novo instrumento

Efi cácia

alta (7 pt) A totalidade ou maioria dos funcionários recebe com periodicidade 
regular informações sobre o projeto

média (5 pt) A totalidade ou maioria dos funcionários recebe informações sobre 
o projeto com periodicidade mais ou menos regular

baixa (2 pt) A divulgação interna do projeto é limitada (só alcança parte dos 
funcionários) ou eventual (não há periodicidade na divulgação)

Subtotal - 13 PONTOS

Comunicação 
externa

Instrumentos de 
comunicação

utilização dos já 
existentes (2 pt)

O CG utiliza os instrumentos de comunicação que já existiam no 
prestador para divulgar o COM+ÁGUA no município

criação arrojada (5 pt)
O CG criou muitos novos instrumentos para divulgar externamente 
o COM+ÁGUA (folhetos, inserções na conta de água, no site ou na 
mídia local, mensagem no 0800, etc.)

criação modesta (2 pt) O CG criou apenas um novo instrumento

Efi cácia

alta (3 pt) Os usuários recebem com periodicidade regular informações sobre 
o projeto

média (2 pt) Os usuários que residem nas áreas das células recebem informações 
sobre o projeto 

baixa (1 pt) A divulgação externa do projeto é eventual (não há periodicidade 
na divulgação)

Subtotal - 10 PONTOS

Índices de Mudança Cultural
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Eixo D - Cultura - 20 pontos

INSTÂNCIA INDICADOR CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

Núcleo artístico

Identifi cação de 
talentos

sim (1 pt) O CG identifi cou os talentos artísticos existentes no quadro de 
pessoal no prestador

Criação de núcleo 
artístico

sim (2 pt)
Foi constituído ou está em constituição grupo teatral, coral 
ou afi m para atuar na sensibilização interna e externa para o 
COM+ÁGUA

Atuação

alta (4 pt)
O grupo realiza regularmente atividades artísticas (teatro, música, 
artes, etc.) em eventos internos de sensibilização/divulgação do 
COM+ÁGUA 

média (2 pt) O grupo utilizou poucas ações artísticas em eventos ou atividades 
internas

baixa (1 pt) O grupo realizou apresentação artística em um único evento 
interno

Subtotal - 7 PONTOS

Sociabilidade

alta (6 pt)
O prestador realiza regularmente atividades sociais e/ou 
lúdicas (jogos, gincanas, festas, etc.) em eventos internos de 
sensibilização/divulgação do COM+ÁGUA 

Atividades sociais média (4 pt) O prestador utilizou poucas ações sociais e/ou lúdicas em eventos 
ou atividades internas

baixa (2 pt) O prestador realizou ações sociais e/ou lúdicas em um único 
evento interno

Subtotal - 6 PONTOS

Ações externas Atividades culturais

alta (7 pt)
O prestador realiza regularmente atividades sociais e/ou artísticas 
(teatro, música, mostras, torneios, etc.) em eventos externos de 
sensibilização/divulgação do COM+ÁGUA

média (5 pt) O grupo utilizou poucas ações sociais e/ou artísticas em eventos 
ou atividades externas

baixa (3 pt) O grupo realizou ações sociais e/ou artísticas em um único evento 
externo

Subtotal - 7 PONTOS

EIXO INSTÂNCIAS INDICADOR PONTOS TOTAL

Organização interna 
(27 pontos)

Comitê Gestor

Representatividade 

até 12 pontos
Efi ciência

Efi cácia

Participação

Planejamento

Plano de Mobilização Social Interna
e Externa

até 7 pontos
Plano de Gestão Integrada 1 (PGI1)

Plano de Gestão Integrada 2 (PGI2)

Plano de Gestão Integrada 3 (PGI3)

ACDs

Constituição

até 8 pontosEncontros c/ CG

Multiplicação do projeto

Org. externa (3 pt) Redes Participação em redes ambientais até 3 pontos

Educação interna
(17 pontos)

Ofi cinas Dir/Chefi as Alcance das metas propostas até 2 pontos

Ofi cinas setoriais

Planejamento participativo

até 10 pontosCobertura

Alcance das metas propostas

Capacitação nacional
Participação

até 4 pontos
Repasse interno

Capacitações internas COM+ÁGUA nas capacitações de praxe até 1 ponto

Ed. externa 
(10 pontos) Educação ambiental

EA para o COM+ÁGUA
até 10 pontos

EA nas células

Índices de mudança cultural (Imud)

Índices de Mudança Cultural
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EIXO INSTÂNCIAS INDICADOR PONTOS TOTAL

Comunicação interna (13 pontos)
Instrumentos

até 13 pontos
Efi cácia

Comunicação externa (10 pontos)
Instrumentos

até 10 pontos
Efi cácia

Cultura interna
(13 pontos)

Núcleo artístico

Identifi cação de talentos

até 7 pontosCriação do núcleo

Atuação

Atividades sociais Sociabilidade até 6 pontos

Cultura externa
(7 pontos) Ações externas Atividades culturais até 7 pontos

TOTAL Até 100 pontos

Índices de mudança cultural (Imud)

(continuação)

EIXO INDICADOR PONTOS TOTAL

Organização

Setor(es) Setor de mobilização ou ação 
comunitária 5

até 30 pontos

Instâncias participativas

Comitê Gestor 5

ACDs 3

Encontros periódicos c/ funcionários 3

Profi ssional liberado Técnico em mobilização 4

Planos específi cos PGI / Plano MOBS 3

Espaço físico Sala de referência 2

Instrumentos/ 
equipamentos necessários

Computador, retroprojetor,
datashow e afi ns 2

Recursos fi nanceiros Cota orçamentária 3

Comunicação

Setor(es)

Assessoria de imprensa ou Dept.
Comunicação 5

até 25 pontos

Setor de atendimento ao usuário 5

Instâncias 
representativas

Conselho editorial participativo 1

Comissão de usuários 1

Profi ssional liberado Comunicador social 4

Planos específi cos Plano de Comunicação 2

Espaço físico Sala de referência 1

Instrumentos/ 
equipamentos necessários

Computador, retroprojetor,
datashow e afi ns 1

Recursos fi nanceiros Cota orçamentária / contrato com
agência de publicidade 5

Índice de Gestão da Mobilização (Iges)Índices de Mudança Cultural
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EIXO INDICADOR PONTOS TOTAL

Educação

Setor(es)

Setor de pessoal com RH - Recursos 
Humanos 5

até 25 pontos

Setor de educação ambiental 4

Instâncias 
representativas

Profi ssional liberado Técnico ou educador 4

Planos específi cos
Plano de capacitação 2

Programa de educação ambiental 2

Espaço físico Auditório ou salas 2

Instrumentos/ 
equipamentos necessários

Computador, retroprojetor,
datashow e afi ns 2

Recursos fi nanceiros Cota orçamentária 4

Cultura

Setor(es) Setor cultural 1

até 20 pontos

Instâncias 
representativas

Grupo artístico 5

Grupo de atividades sociais 3

Profi ssional liberado Técnico social ou diretor de teatro 4

Planos específi cos Plano de ações sociais e culturais 1

Espaço físico Auditório, salas de lazer... 1

Instrumentos/ 
equipamentos necessários Figurinos, material esportivo... 3

Recursos fi nanceiros Cota orçamentária 2

TOTAL até 100 pontos

Índice de Gestão da Mobilização (Iges) Prestador: _________________________

Indicador de Mobilização Social - Imob

Equação Imob = 0.7 Imud (0.7 Imin + 0.3 Imex) + 0.3 Iges

Índices de Mudança Cultural - Imud

Índice de Mudança Cultural Interna - Imin Até 70 pontos (70%)

Índice de Mudança Cultural Externa - Imex Até 30 pontos (30%)

Imud (Imin + Imex) Até 100 pontos (100%)

Índice de Gestão da Mobilização Social - Iges Até 100 pontos

Imob                     0.7 Imud                                       +                 0.3 Iges                                          =

Responsáveis pela avaliação:

Data da avaliação: ___ / ___ / _____





Execução do Consórcio 

Apoio


