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Gerenciamento integrado do controle e redução das perdas de água 
e do uso de energia elétrica em sistema de abastecimento de água
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UMA POLÍTICA PARA O SANEAMENTO BÁSICO

A atuação da Secretaria Nacional de Sane-
amento Ambiental (SNSA) do Ministério das 
Cidades (MCIDADES) tem como objetivo central 
assegurar os direitos humanos fundamentais 
de acesso à água potável e à vida em ambiente 
salubre nas cidades e no campo, mediante a 
universalização dos serviços de abastecimento 
de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana 
e manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana 
e manejo das águas pluviais.

Para o alcance de seus objetivos, cabe à 
SNSA/MCIDADES a liderança no processo de apli-
cação das diretrizes nacionais e de execução da 
política federal de saneamento básico estabele-
cidas na Lei n.º 11.445/2007. Neste sentido, atua 
não só na implementação de programas de go-
verno como também na articulação permanente 
com a sociedade, os agentes do setor saneamen-
to, os Estados e municípios, os demais ministérios 
 e órgãos do governo federal.

Assim, compete à SNSA/MCIDADES, no exer-
cício de sua missão, além de criar e implementar 
programas contínuos de investimentos, prestar 
assistência técnica; qualifi car o setor saneamen-
to; apoiar Estados e municípios na estruturação 
da gestão dos serviços; dispor ferramentas, 
instrumentos e tecnologias para o desenvolvi-
mento do setor; administrar o sistema nacional 
de informações sobre saneamento; promover 
e fortalecer a capacitação dos profi ssionais 
do setor; realizar estudos e pesquisas; manter 
linha editorial; fomentar pesquisas científi cas; 

apoiar iniciativas da sociedade, em especial das 
entidades do setor saneamento; dentre outros 
temas relevantes.

No governo federal, sob a liderança da 
SNSA/MCIDADES, parte signifi cativa dessas 
ações tem sido desenvolvida pelo Programa de 
Modernização do Setor Saneamento (PMSS), 
que busca contribuir para a melhoria dos servi-

ços no País, atuando nos Estados e municípios, 
bem como com os prestadores e regulado-
res dos serviços públicos de saneamento, so-
bretudo com vistas ao estabelecimento de 
novos modelos de gestão, objetivando o au-
mento da efi ciência e da capacidade de fi nan-
ciamento do setor, tendo como meta maior 
a universalização dos serviços.

Neste contexto, o PMSS consolidou-se, ao 
longo de seus 15 anos, como um instrumento 
permanente de apoio à instância executiva da 
política de saneamento do governo federal, atu-
almente a SNSA/MCIDADES, em sua missão de 
contribuir para a criação das condições propícias 
a um ambiente de desenvolvimento do setor 
saneamento no País.

O programa tem, dentre seus projetos rele-
vantes, o Sistema Nacional de Informações so-
bre Saneamento (SNIS); o Sistema Integrado de 
Gestão de Serviços de Saneamento (GSAN); a 
participação na Rede Nacional de Capacitação e 
Extensão Tecnológica em Saneamento (ReCESA); 
os Estudos e Pesquisas técnico-institucionais so-
bre temas importantes do setor saneamento; a 
Cooperação Brasil-Itália em Saneamento; o Pro-
jeto Editorial em que se destaca a série de pu-
blicações e revista Saneamento para Todos; e o 
Projeto COM+ÁGUA, no âmbito do qual se insere 
a presente publicação.

É de relevante importância o alcance de ba-
ses técnico-institucionais sólidas para o setor 
saneamento básico brasileiro, e aí destaca-se a 
gestão dos serviços de abastecimento de água, 
tendo como referência, dentre outros, a ope-
ração efi ciente da rede de distribuição e, mais 
precisamente, a redução das elevadas perdas de 
água e do uso excessivo de energia elétrica, que 
se verifi cam historicamente no setor, bem como 
seu permanente controle.

Tendo por base esta compreensão do pro-
blema, a SNSA/MCIDADES, por intermédio do 
PMSS, decidiu construir um modelo alternativo 
para o gerenciamento do controle e redução 
das perdas de água e do uso de energia elé-
trica em sistemas de abastecimento de água – 
projetos demonstrativos COM+ÁGUA. O mode-
lo privilegia a articulação de todos os setores 
do prestador de serviços em torno de ações 

“O projeto trabalha para 
garantir o abastecimento 
de água e esgotamento 
sanitário do País”

integradas, tendo como objetivo central implan-
tar uma solução defi nitiva e sustentável, sensibi-
lizando os trabalhadores para a importância da 
atuação individual e coletiva de todos no enfren-
tamento do problema.

Neste contexto, o COM+ÁGUA estabelece co-
mo requisito fundamental a integração das ações 
de engenharia e de mobilização social, fundamen-
tando sua metodologia na participação de todos os 
setores, trabalhadores e dirigentes do prestador de 
serviços; na contínua capacitação de seus quadros, 
em sala de aula e em processo; na comunicação 
e cultura; e no uso de ferramentas, equipamentos 
e instrumentos de máxima evolução técnica e tec-
nológica disponíveis no mercado.

Ao disseminar os resultados desse importan-
te trabalho desenvolvido pelo PMSS, a SNSA/
MCIDADES espera contribuir para a busca da efi -
ciência e da qualidade da prestação dos serviços 
de saneamento, para o aperfeiçoamento da ges-
tão e a conseqüente ampliação da cobertura, com 
vistas à universalização dos serviços em todo o 
território brasileiro.

Espera-se que esta publicação contribua para 
a mudança de paradigma na gestão dos serviços 
no Brasil, permitindo que soluções inovadoras 
e sustentáveis, baseadas na gestão integrada e 
participativa, sejam conhecidas e adotadas.

Programa de Modernização do Setor Saneamento
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
Ministério das Cidades
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Este estudo procura compartilhar com profi ssionais 
e pesquisadores do setor saneamento a experiência 
do Projeto Demonstrativo Técnico e Institucional vi-
sando ao Gerenciamento Integrado do Controle e Re-
dução das Perdas de Água e do Uso de Energia Elétrica 
em Sistemas de Abastecimento de Água – COM+ÁGUA 
no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa 
(SAAE), desenvolvido no período 2005/2008. O projeto 
selecionou (maio/2005), por meio da Chamada Pública 
n.º 004/2005, dez prestadores de serviço, em dez cidades 
diferentes do Brasil, que se enquadravam em três catego-
rias defi nidas pelo número de ligações ativas de água.

COM+ÁGUA

10 mil a 30 mil ligações ativas
EMBASA/ER Ilhéus, Bahia
SAAE Viçosa, Minas Gerais
SAE Ituiutaba, Minas Gerais
SAMAE São Bento do Sul, Santa Catarina

30 mil a 100 mil ligações ativas
COPASA Montes Claros, Minas Gerais
CORSAN/US Santa Maria, Rio Grande do Sul
SAEG Guaratinguetá, São Paulo
SAMAE Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

100 mil a 180 mil ligações ativas
SAAE Sorocaba, São Paulo
SEMASA Santo André, São Paulo

O COM+ÁGUA é uma iniciativa do Ministério das 
Cidades, por meio do Programa de Modernização do Se-
tor Saneamento (PMSS) da Secretaria Nacional de Sanea-
mento Ambiental (SNSA), com o objetivo de desenvolver 

uma nova metodologia para a redução de perdas de 
água e o uso efi ciente de energia elétrica nos sistemas de 
abastecimento, que poderá ser replicada por prestadores 
de serviços de variados portes e das diversas regiões bra-
sileiras, contribuindo para a proteção ao meio ambiente 
e a melhoria da qualidade da prestação dos serviços de 
abastecimento de água em todo o País.

O índice médio nacional de perdas de água vem 
se mantendo nos últimos anos no elevado patamar 
de 40%, com pequenas variações porcentuais – Siste-
ma Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 
– 1995/2006. As perdas geram maiores custos ope-
racionais, prejudicando o equilíbrio fi nanceiro e a 
capacidade de investimento dos prestadores na uni-
versalização e na melhoria da qualidade dos serviços 
prestados à população. Acarretam também a captação 
de maiores volumes de água, recurso natural fi nito e 
cada vez mais escasso. 

O setor saneamento representa mais de 2% do con-
sumo anual de energia elétrica do País, segundo dados 
do Programa Nacional de Conservação de Energia Elé-
trica (Procel). Os gastos com eletricidade são o segundo 
maior custo operacional para a maioria dos prestadores.  

Embora vários prestadores e governos venham atu-
ando para mudar esse quadro, a maioria das iniciativas 
se restringe às ações técnicas pontuais e às campanhas 
educativas dirigidas aos usuários dos serviços, que não 
geram resultados sustentáveis a médio e longo prazos.

A concepção do Projeto COM+ÁGUA parte da premis-
sa de que as perdas são, fundamentalmente, um proble-
ma de gestão. E, portanto, que o seu controle e redução 
requerem um conjunto articulado de ações nas diver-

sas áreas do prestador (técnico-operacional, comercial, 
administrativa, fi nanceira e social), bem como a partici-
pação de funcionários de todos os níveis hierárquicos e 
de usuários dos serviços, implementando um processo 
de gestão integrada e participativa do Sistema de Abas-
tecimento de Água (SAA).

A capacitação técnica, por meio de cursos nacionais 
e capacitações em processo, realizadas nas condições 
reais dos serviços, e a mobilização social são os princi-
pais instrumentos do projeto para o alcance deste ob-
jetivo. A expectativa é de que a internalização do novo 
modelo de gestão na estrutura e nas rotinas de traba-
lho de todos os setores do prestador gere a ampliação 
e a sustentabilidade dos resultados alcançados durante 
a implementação dos projetos demonstrativos. 

A concepção e a metodologia do COM+ÁGUA 
foram construídas em 2005 por uma equipe multidis-
ciplinar de consultores do PMSS, articulando conheci-
mentos de algumas das mais modernas experiências 
nacionais e internacionais no setor saneamento: adap-
tação à realidade brasileira de princípios, métodos 
e técnicas desenvolvidos ou recomendados pela In-
ternational Water Association (IWA) (Balanço Hídrico, 
controle de pressões e vazões, nova terminologia e 
indicadores padronizados para perdas); a experiência 
do Programa Nacional de Combate ao Desperdício de 
Água (PNCDA); os projetos para controle de perdas e 
gestão de energia elétrica desenvolvidos pelo Procel 
Sanear; a metodologia de mobilização social para con-
trole e redução de  perdas de água desenvolvida pelo 
PMSS a partir de trabalho realizado em 2003/2005 no 
SAAE Guarulhos/SP.

Em 2005/2006 foram realizados diagnósticos dos 
sistemas de abastecimento e em mobilização social dos 
dez prestadores, para registrar a situação anterior ao 
COM+ÁGUA. Os dados levantados foram devolvidos aos 
prestadores por meio de seminários, que se realizaram em 
2006/2007 e serviram para a apresentação da proposta 
metodológica, entrega dos escopos dos nove planos de 
ação e criação do Comitê Gestor de caráter intersetorial, 
responsável pelo planejamento e coordenação das ações. 
A atuação dos Comitês Gestores, juntamente com o apoio 
da direção dos prestadores previamente pactuado pelo 
PMSS, foi o elemento-chave para o desenvolvimento e os 
resultados alcançados pelos projetos demonstrativos.

A implementação do COM+ÁGUA foi desenvolvida 
em 2007/2008 pelos dez prestadores, com assistência 
técnica do PMSS e do Consórcio ETEP/JNS/JHE/FIA, con-
tratado por meio de concorrência pública internacional 
para essa etapa. Cada prestador desenvolveu as ações 
propostas pela metodologia COM+ÁGUA no ritmo e nas 
condições que considerou adequados ao seu contex-
to organizacional e operacional, gerando um conjunto 
diversifi cado de experiências que retratam diferentes 
realidades brasileiras para a prestação dos serviços de 
abastecimento de água.

Os registros das experiências dos dez projetos de-
monstrativos COM+ÁGUA estão reunidos em publicações 
que podem ser acessadas por quaisquer profi ssionais 
ou cidadãos interessados, como este estudo de caso, e 
também compêndio metodológico, coletânea de técni-
cas em mobilização, revistas e boletins, além de vídeos 
e do portal do projeto no sítio do Ministério das Cidades 
(www.cidades.gov.br).
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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

1 Macromedição e Automação

2 Sistema Cadastral Técnico
     e Modelagem Hidráulica

3 Controle e Redução de Perdas Reais

4 Gestão do Uso da Energia

2

3

4

5

6 7

8

9

1

O Projeto COM+ÁGUA foi dividido em nove subprojetos 
como um artifício didático para facilitar a compreensão 
e o envolvimento de um maior número de pessoas no 
âmbito dos prestadores de serviços. Na verdade, os nove 
subprojetos compõem um todo integrado ao qual não se 
deve perder de vista. Esta pode não ser uma tarefa sim-
ples, na medida em que o projeto contempla uma ampla 
diversidade de ações – desde engenharias complexas 
como modelagem hidráulica, passando por ações admi-
nistrativas na gestão de contas de energia, procedimen-
tos na área comercial e atividades de mobilização.
Todas essas ações são objeto de um planejamento mi-
nuciosamente predefi nido, que englobe os passos a se-
rem seguidos e possíveis resultados a serem alcançados 
(Subprojeto 6 – Planejamento e Controle Operacional). 

O desenvolvimento das ações remete aos subprojetos 
7, 8 e 9 (Instâncias Participativas, Comunicação Social e 
Educação e Cultura) que, juntamente com o gerencia-
mento do uso efi ciente de energia elétrica, são o diferen-
cial do Projeto COM+ÁGUA. Dentro do contexto desses 
subprojetos, o projeto está em constante monitoramen-
to e avaliação do impacto que as ações propostas pelo 
corpo técnico do PMSS e Consórcio ETEP/JNS/JHE/FIA 
ocasionam ao prestador de serviços. 
A incorporação de indicadores de mudança cultural e 
de gestão da mobilização, além dos demais indicadores, 
norteia o projeto no sentido de dimensionar o seu poder 
de alcance ante o público-alvo e o grau de envolvimento 
dos funcionários nos seus diferentes níveis hierárquicos 
e setoriais.

O todo e as partes

5 Controle e Redução 
     de Perdas Aparentes

6 Sistema de Planejamento

7 Instâncias Participativas

8 Comunicação Social

9 Educação e Cultura

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

Ações no prestador

• Incorporação de novos métodos e técnicas nas rotinas de gestão e operação 
 do sistema de abastecimento.
• Fortalecimento da cultura de planejamento integrado e participativo.
• Incorporação do COM+ÁGUA nos projetos educativos para escolas e comunidades.
• Mobilização dos funcionários – eventos de integração, formação de grupos 
 artísticos e campanhas educativas.
• Divulgação interna do projeto e das ações.

Ações na célula demonstrativa 
(Zona de Medição e Controle do SAA)
• Atualização dos cadastros técnico e comercial.
• Setorização, macromedição e controle de pressões.
• Pesquisa e supressão de vazamentos.
• Revisão de hidrômetros e de ligações inativas.
• Balanço Hídrico do setor de abastecimento.
• Preparação das equipes de campo e atendimento.
• Reuniões comunitárias.
• Divulgação na mídia e com os moradores.
• Eventos culturais e projetos educativos.

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

Subprojetos
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SEDE REGIONAL

Viçosa lidera um consórcio regional de saneamento na Zona da Mata mi-
neira, e adotou o Projeto COM+ÁGUA como um modelo de efeito multiplica-
dor entre os municípios que compõem o grupo. Assim, as melhores práticas 
de gestão dos serviços de água ganharam espaço em toda a região, que está 
se organizando para melhorar a efi ciência de operação.

Além de Viçosa, fazem parte do Consórcio Intermunicipal de Saneamento 
Básico da Zona da Mata de Minas Gerais (CISAB - ZONA DA MATA) os muni-
cípios de Abre Campo, Carangola, Jequeri, Lajinha, Raul Soares, Senador Fir-
mino, Vermelho Novo e Ponte Nova. Poderão aderir a este consórcio outros 
municípios da Zona da Mata. O CISAB, além de fomentar a modernização e 
a efi ciência de operação dos serviços de água na Zona da Mata, deverá criar 
uma estrutura de apoio para as empresas de saneamento, que envolve desde 
a implantação de laboratórios de análises até a consultoria e implantação de 
programas regionais.

A chegada do COM+ÁGUA provocou uma forte adesão dos servidores do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), onde o número de Agentes de 
Combate ao Desperdício (ACDs) foi signifi cativo. Esse grupo promoveu even-
tos que envolveram grande quantidade de pessoas, e ocuparam de forma efi -
ciente a mídia local.

Nas ações de controle e redução de perdas de água, o SAAE, um prestador
de serviços de pequeno porte, iniciou pesquisa de vazamentos, adotou o mo-
delo hidráulico e colocou em operação macromedidores e Válvulas Redutoras 
de Pressão (VPRs). Nas atividades comerciais, houve uma melhora geral, resul-
tado da capacitação. 

A gestão efi ciente do uso de energia elétrica também começou a ser feita 
com o COM+ÁGUA, adotando medidas como novo enquadramento tarifário e 
ajustes de operação das unidades, com o objetivo de reduzir o consumo. 

• Diagnóstico Técnico (gestão e operação do Sistema de Abastecimento de Água) e Diagnóstico em Mobilização Social 
(organização, cultura, comunicação e educação) do prestador, antes da implantação do projeto demonstrativo, pela 
equipe de Engenharia e Mobilização Social do PMSS (marco zero para monitorar os impactos e resultados do projeto).
• Seminário de Devolução dos Diagnósticos, entrega dos escopos dos planos de ação dos subprojetos e criação do Comi-
tê Gestor de caráter intersetorial COM+ÁGUA do prestador, pela equipe de Engenharia e Mobilização Social do PMSS.
• Assistência técnica dos consultores PMSS/Consórcio ao Comitê Gestor e aos seus Grupos de Trabalho (GTs) para 
a elaboração dos planos de ação dos subprojetos, Planos de Gestão Integrada (PGI 1, PGI 2 e PGI 3) e Plano de Mobi-
lização Interna e Externa, preparação e desenvolvimento das ações no prestador e na(s) célula(s) ou setor(es) do SAA 
selecionado(s) pelo Comitê Gestor para implementação do projeto demonstrativo.
• Capacitações técnicas nacionais para os dez prestadores e capacitações em processo em cada um dos prestadores, nas 
áreas de perdas reais, perdas aparentes, gestão de energia elétrica e sistema de planejamento.
• Módulos de mobilização social nas capacitações nacionais e ofi cinas/capacitações em processo de mobilização 
social em cada prestador, nas áreas de planejamento participativo, técnicas de mobilização, teatro e comunicação.
• Assistência técnica ao Comitê Gestor na organização, capacitação e atuação com os Agentes de Combate ao Desperdí-
cio (ACDs), funcionários que se constituíram voluntariamente nas ofi cinas setoriais em multiplicadores do COM+ÁGUA.
• Entrega de equipamentos macromedidores e data loggers, dentre outros, e softwares livres aos dez prestadores para 
implantar e/ou aperfeiçoar a gestão de perdas de água e do uso da energia elétrica.
• Indicadores de monitoramento e avaliação técnica e em mobilização social.
• Ofi cina de planejamento com cada Comitê Gestor, para planejar a continuidade das ações de gestão integrada 
e participativa de controle e redução de perdas de água e uso efi ciente de energia elétrica após a conclusão do 
apoio institucional.
• Criação de instrumentos para registro e divulgação interna/externa dos projetos demonstrativos (boletins eletrô-
nicos, portal Web, duas revistas, três vídeos gerais e um videomemória para cada um dos dez prestadores, acervo-
memória fotográfi co, estudos de caso – um por prestador – coletânea de técnicas em mobilização e compêndio 
metodológico geral).
• 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 de Água.

Apoio técnico e institucional PMSS/Consórcio 
aos prestadores na implementação dos projetos 
demonstrativos COM+ÁGUA

ROTEIRO DE TRABALHO
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VIÇOSA

Números do sistema
• 15.970 ligações de água ativas 

hidrometradas.

• 24.216 de economias ativas.

• 98% da população conectada ao sistema.

• 88% do esgoto domiciliar é coletado. 

• Número de servidores: 88.
• Extensão da rede: 230 km.
• Índice de consumo de energia elétrica 

(SNIS |058): 0,61 kWh/m3.
• Consumo energia elétrica água (SNIS A028): 

3.729 (1000 kWh/ano).
• Perdas reais: 237 I/lig/dia.
• Perdas aparentes: 126 I/lig/dia.
• Perdas totais: 363 I/lig/dia.

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Viçosa (SAAE)

Perspectiva meramente ilustrativa

sede do consórcio regional 
de saneamento

85% do terreno montanhoso

Índice pluviométrico: 
1.221,4 mm (média ao ano)

Microrregião: 
Zona da Mata de 
Minas Gerais
• Altitude média: 650 m.

Clima tropical de altitude

Área total 300,2 km2

Densidade 216,2 hab/km2

População 70.404 habitantes (IBGE/2007)

Índice de alfabetização 92,0 % 

IDH 0,855 (PNUD/2007)

PIB R$ 416.952.000,00 (IBGE/2002-2005)

PIB per capita R$ 5.702,00  (IBGE/2002-2005)

Fundação 1871

Gentílico viçosense
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Entre montanhas, na beira do rio

Viçosa nasceu de uma capela erguida em home-
nagem a Santa Rita. Daí e do Rio Turvo deriva seu 
primeiro nome, Santa Rita do Turvo. O núcleo 
que deu origem ao município surgiu quando, em 
1800, o padre Francisco José da Silva recebeu a 
autorização para construir uma capela dedicada 
a Santa Rita. O povoado que se desenvolveu em 
torno da capela fi cou conhecido como Santa Rita 
do Turvo. 
Por ato do Regente Feijó, em 1832, o curato de 
Santa Rita do Turvo foi elevado a freguesia e, em 
1871, foi elevado a município. Cinco anos depois, 
a vila é elevada à categoria de cidade como Viço-
sa de Santa Rita, em homenagem a dom Antônio 
Ferreira Viçoso, bispo de Mariana. Apenas em 
1911 o município adquire a denominação atual.
A chegada, em 1884, da Estrada de Ferro Leo-
poldina Railway fez surgir na cidade fábricas de 
tecidos e provocou um surto de crescimento po-

pulacional. As pessoas vinham principalmente 
da capital do Brasil, na época, o Rio de Janeiro. 
A estação ferroviária, originalmente uma constru-
ção na Violeira, na Praça Marechal Deodoro, que 
atravessava a cidade em toda a sua extensão, só 
ocorreria em 1914.
Viçosa, que no dia 30 de setembro/2007 comple-
tou 136 anos, está localizada na Zona da Mata de 
Minas Gerais, a 650 m de altitude média. É a terra 
de Arthur da Silva Bernardes, presidente do Brasil 
no tumultuado ano de 1922.
O município tem cerca de 70.404 habitantes 
residentes e 12 mil habitantes fl utuantes, es-
tes últimos constituídos, basicamente, por es-
tudantes da Universidade Federal de Viçosa e 
de outras três faculdades existentes na cidade. 
O nível de urbanização do município, de acordo 
com os dados do Censo Demográfi co de 2000, 
é de 92,28%.

Vista parcial da cidade

CISAB Zona da Mata
Viçosa é sede do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata 
de Minas Gerais. Cidades que já aderiram, além de Viçosa: Abre Campo, Carangola, 
Jequeri, Lajinha, Raul Soares, Senador Firmino, Vermelho Novo e Ponte Nova. 

Objetivos
I A capacitação técnica do pessoal encarregado

da prestação dos serviços de saneamento nos municípios consorciados.

II  Implantação de laboratório regional para controle de qualidade da água
distribuída e de águas residuárias para órgãos públicos ou não ou para empresas 
de municípios consorciados.

III A prestação de serviços de interesse da gestão dos serviços públicos
de saneamento básico, sem prejuízo de que os entes consorciados desenvolvam 
ações e programas iguais ou assemelhados. 

IV Planejamento, regulação ou fi scalização de serviços públicos
de saneamento básico mediante gestão associada de serviços públicos. 

V Aquisição de bens ou execução de obras para o uso compartilhado dos municípios,
bem como a administração dos bens assim adquiridos ou produzidos.

VI  Realização de licitações compartilhadas de que decorra contrato a ser celebrado
 por órgão ou entidade da administração direta ou indireta de ente consorciado.

VII A publicação de revistas, materiais técnicos e informativos, impressos ou eletrônicos, 
inclusive para divulgação de atividades do Consórcio ou de entes consorciados.

VIII A promoção de intercâmbio e a participação em cursos, seminários e eventos correlatos
e a participação, inclusive como associado, da Associação Nacional dos Serviços
Municipais de Saneamento (ASSEMAE) e outras entidades estaduais, regionais, 
nacionais ou internacionais.
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O café, que nos primórdios do século 19 fez de Viçosa um grande e rico pólo de comercialização agrícola, está 

voltando à pauta econômica da cidade. Com a nova base tecnológica, criada por meio de uma parceria entre Prefei-

tura Municipal, UFV, EPAMIG, EMATER e uma grande empresa italiana e voltada principalmente para a qualidade do 

produto, o café de Viçosa aparece, a preços internacionais, no sofi sticado mercado dos cafés fi nos, ditos gourmet.

Pólo de educação

O mais ilustre viçosense é Artur da Silva Bernardes, vereador (1904), deputado estadual (1907), deputado fede-

ral (1909 e 1915), presidente da província de Minas Gerais (1918) e, fi nalmente, presidente da república (1922). 

Além de colocar Viçosa no mapa político do País, Bernardes daria início ao que seria a mais destacada vocação da 

cidade, a de pólo de educação, com a criação do Patronato Agrícola Artur Bernardes e da Escola Superior de Agri-

cultura e Veterinária (ESAV). As duas escolas foram inauguradas em 1926 e provocaram um ciclo de crescimento do 

município. Hoje, a escola de Bernardes virou a conceituada Universidade Federal de Viçosa (UFV).

Café gourmet

O município está inserido no Planalto de Viçosa, no Domínio Morfoclimático do Mar de Morros, e compreende 

uma área deprimida entre o Planalto do Alto Rio Grande, na Serra da Mantiqueira, e prolongamentos da Serra de 

Caparaó. No seu embasamento rochoso predominam rochas gnáissicas do período pré-cambriano. A cidade tem 

85% de sua área em terreno montanhoso; 12%,ondulado; e apenas 3%, plano. Essa característica determinou a sua 

ocupação e também as difi culdades no abastecimento de água.

Mar de Morros
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CÉLULA DE CONTROLE

Os conceitos do COM+ÁGUA foram aplicados em áreas previamente selecionadas, as Zonas de 
Medição e Controle (ZMCs), chamadas de Células de Controle no âmbito do projeto. No SAAE de 
Viçosa foram escolhidas as células Subsetor 2 e Subsetor 3, que fazem parte do sistema de abaste-
cimento da ETA I.

Subsetor R2
Esta célula possui reservatório com capacidade aproximada de 200 m3, localizado na cota 808 m 

e abastecido por meio do bombeamento de água produzida pela ETA I, com uma rede de diâmetro 
de 200 mm (FF/cimento amianto). O Reservatório R2, também chamado de Reservatório Bom Jesus, 
abastece a área com uma rede de diâmetro 125 CA. Além de atuar na sua área de infl uência, abaste-
ce por gravidade os reservatórios R3 (Nova Viçosa) e R4 (Santa Clara), pertencentes respectivamente 
aos Subsetores 3 e 4.

O Subsetor 2 está subdividido nas ZMCs: Pintinho, Diamantina, Paraná e Oliveira, delimita-
das como zonas de medição e controle de pressão e foi escolhido para as ações de treinamento 
em processo, relacionadas às medições, combate aos vazamentos não visíveis e estudos para con-
trole de pressão. 

ZMC Pintinho

n.º de ligações 303

n.º de economias 470

tipo do material da rede PVC

cota reservatório 808 m

vazão média micromedida 2,09 I/s

localização VRP Rua do Pintinho

cota VRP 750 m

diâmetro VRP 50 mm

ZMC Pintinho
Localizada no bairro Bela Vista e na zona de 

abastecimento 2, entre as cotas 750 m e 690 m. 
O abastecimento é feito por uma linha DN 200 
(FF/cimento amianto) e, por causa do acentua-
do desnível, ocorrem pressões muito elevadas 
nas cotas mais baixas. A ZMC é composta tipi-
camente por imóveis residenciais de famílias 
de baixa renda. A área possui 303 ligações, 470 
economias e 2,09 l/s de consumo micromedi-
do (dados atualizados em dezembro/2007).

Exercício de detecção de  vazamento na célula
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ZMC Oliveira
Localizada no bairro Bom Jesus, apresenta 

desnível acentuado de aproximadamente 120 
m. É abastecida por uma rede de DN 50 mm. 
A ocupação é residencial de baixo padrão, com 
pequena ocupação de comércio. Tem um aden-
samento maior nas proximidades das Ruas Dom 
Viçoso e Getúlio Vargas e muitos lotes vagos nas 
Ruas Manoel de Freitas e Lúcia Mota, caracteri-
zando-se como área de expansão demográfi ca. 
Possui 526 ligações, 662 economias e 3,00 l/s de 
consumo micromedido (dados atualizados em 
dezembro/2007).

ZMC Oliveira

n.º de ligações 526

n.º de economias 662

tipo do material da rede PVC

cota reservatório 805 m

vazão média micromedida 3,00 I/s

localização VRP Rua Oliveira x 
Rua Sto. Antônio

cota VRP 729 m

diâmetro VRP 50 mm

ZMC Paraná

n.º de ligações 586

n.º de economias 722

tipo do material da rede PVC

cota reservatório 805 m

vazão média micromedida 3,67 I/s

localização VRP Rua Paraíba x 
Rua São Vicente de Paula

cota VRP 726 m

diâmetro VRP 100 mm

ZMC Paraná
Localizada no setor de abastecimento ETA I, 

apresenta um desnível bem acentuado entre a 
cota mais alta (750 m), na Rua Paraná, e a mais 
baixa (680 m), na Rua das Estrelas. É abastecida 
por uma rede de DN 100 mm (PVC) que sai do 
R2 na cota 805 m, passando na Rua Paraíba. A 
ZMC é bastante adensada, possuindo algumas 
residências de dois e três pavimentos. Possui 
586 ligações, 722 economias e 3,67 l/s de 
consumo micromedido (dados atualizados em 
dezembro/2007).

Localizada no bairro Estrela, zona de abas-
tecimento do Reservatório R2, fi ca situada na 
cota 805 m e é abastecida por uma linha de DN 
65 mm (PVC), que passa pela Rua Diamantina. 
Tem ocupação residencial de baixa renda, com 
apenas algumas ligações comerciais na Rua das 
Estrelas. Algumas ruas não têm pavimentação, 
com difícil acesso no período  chuvoso, e a 
maior parte faz fronteira com áreas ainda não 
habitadas. Possui 278 ligações, 303 economias e 
1,30 l/s de consumo micromedido (dados atua-
lizados em dezembro/2007).

ZMC Diamantina ZMC Diamantina

n.º de ligações 278

n.º de economias 303

tipo do material da rede PVC

cota reservatório 805 m

vazão média micromedida 1,30 I/s

localização VRP Rua Diamantina

cota VRP 771 m

diâmetro VRP 50 mm

Preparação para intervenção operacional
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Esta célula, também chamada Nova Viçosa, possui reservatório com capacidade aproximada de 
200 m3, que está localizado na cota 760 m, abastecido por gravidade pelo Reservatório R2, por meio 
de uma rede de diâmetro 150 mm (DEFOFO). Para garantir água nos locais mais altos, utiliza-se um 
Booster, instalado na Rua Cláudio José M. Rocha Santana, que recalca água até o outro reservató-
rio (R10), reforçando o abastecimento de dois bairros. O Subsetor 3 divide-se nas seguintes ZMCs: 
Agenor Pires Dantas, Antonio Valério Pinheiro e José Augusto de Castro.

SUBSETOR 3

ZMC Agenor Pires Dantas
A ZMC apresenta um desnível bem acentu-

ado entre a cota mais alta (781 m), localizada 
na Rua Agenor Pires Dantas, e a cota mais baixa 
(710 m). A área de infl uência é abastecida por 
meio das redes de diâmetros de 100 mm e 50 
mm (PVC). O abastecimento dos pontos mais 
altos, localizados acima da cota 770 m, é feito 
a partir do Reservatório R10, que recebe água 
do Booster instalado na Rua Cláudio José M. R. 
Santana.

Ela tem ocupação tipicamente residencial 
de baixo padrão, com pequena  ocupação de  
comércio. O adensamento é maior nas partes 
mais baixas do bairro. Possui 304 ligações, 317 
economias e 0,84 l/s de consumo micromedido 
(dados atualizados em dezembro/2007).

ZMC Agenor Pires Dantas

n.º de ligações 304

n.º de economias 317

tipo do material da rede PVC

cota reservatório 823 m

vazão média micromedida 0,84 I/s

localização VRP Rua Agenor P. Dantas

cota VRP 781 m

diâmetro VRP 50 mm

ZMC José Augusto de Castro

n.º de ligações 156

n.º de economias 156

tipo do material da rede PVC

cota reservatório 820 m

vazão média micromedida 0,56 I/s

localização VRP Rua José A. de Castro

cota VRP 750 m

diâmetro VRP 50 mm

ZMC José Augusto de Castro
Localizada no bairro Nova Viçosa na zona de 

abastecimento do R 10, entre as cotas 710 m e 
750 m, apresenta um desnível bem acentuado 
em relação ao reservatório, chegando a uma 
diferença de nível de 110 m na Rua Germano 
Evangelista.

É formada basicamente por moradias 
de baixo padrão, com a maioria das ruas sem 
pavimentação e com muitos lotes vagos, 
caracterizando-se, portanto, como uma área 
com possibilidade de expansão demográfi ca. 
Possui 156 ligações, 156 economias e 1.337,8 
m3/mês de consumo micromedido (dados atuali-
zados em março/2007).

Localizada no bairro Nova Viçosa na zona 
de abastecimento do R3, entre as cotas 710 m e 
750 m. É formada por moradias de baixo padrão, 
com a maioria das ruas sem pavimentação e com 
muitos lotes vagos, caracterizando-se, portanto, 
como uma área com possibilidade de expansão 
demográfi ca. Possui 184 ligações, 194 econo-
mias e 1.911,58 m3/mês de consumo microme-
dido (dados atualizados em março/2007).

ZMC Antonio Valério Pinheiro ZMC Antonio Valério Pinheiro

n.º de ligações 184

n.º de economias 194

tipo do material da rede PVC

cota reservatório 771 m

vazão média micromedida 0,73 I/s

localização VRP Rua Maria Aparecida 
Santana

cota VRP 745 m

diâmetro VRP 50 mm
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A setorização é bem defi nida. O sistema não 
é hidraulicamente bem conhecido, pois não há 
modelagem e há indícios de subdimensiona-
mento em redes primárias em algumas zonas.

Há redes antigas, de ferro fundido e cimen-
to amianto, demandando remanejamento e a 
operação ressente-se da falta de ventosas na 
rede distribuidora. Os volumes perdidos em  
vazamentos, descargas de rede e outros usos 
especiais não são quantifi cados. O combate 
a vazamentos visíveis era imediato, não havia 
estoque e a pesquisa e o combate aos não visí-
veis não eram ainda rotineiros, ocorrendo por 
demanda. 

A cobertura da micromedição era de 
100% das ligações. O parque de hidrômetros 
encontrava-se atualizado. O cadastro de con-
sumidores tinha uma rotina de atualização efi -
ciente e os usuários, bons hábitos de pagamento. 
A inadimplência era inferior a 5%. 

PEQUENA E EFICIENTE

Os serviços de água e esgoto de Viçosa são 
operados pelo Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto (SAAE), autarquia criada pela Lei n.° 541 
de 1969. Atende, atualmente, 100% da popu-
lação urbana com água tratada e cerca de 88% 
com coleta e afastamento de esgotos e conta 
com 88 servidores distribuídos entre as divisões 
técnicas e o setor administrativo. 

Sua estrutura é composta por duas Estações 
de Tratamento de Água (ETA I e ETA II) e duas 
Estações de Tratamento de Esgoto (ETE I e ETE II) 
para atendimento a pequenas comunidades de 
Romão dos Reis e Violeira. Tem um laboratório  
completo na área da ETA I e ETA II e nos Distritos 
de São José do Triunfo e de Cachoeira de Santa 
Cruz, laboratórios físico-químicos. Para as ativi-
dades de detecção de vazamentos dispõe de um 
geofone eletrônico e outro mecânico, e veículo 
tipo furgão para apoio. 

Há hidrometração nas ligações de pra-
ças, parques e jardins municipais, sendo a 
maioria dos equipamentos com menos de 
dois anos de uso. As atividades de leitura, 
faturamento e cobrança eram desenvol-
vidas por 12 funcionários e as informações 
registradas em coletores de dados e descar-
regadas diretamente no sistema comercial. 
O processamento dos consumos e geração das 
contas é feito em software DBFast. O SAAE emi-
te as contas e as entrega por ocasião da leitura. 
O cadastro comercial é gerenciado por um 
coordenador e um fi scal, não havendo base 

gráfi ca. A atualização ocorre quando o lei-
turista constata alguma evidência e aciona 
o fi scal para constatação e recadastramento. 
O combate às fraudes e ligações clandestinas 
dá-se basicamente através dos leituristas ou 
por eventuais denúncias. 

O atendimento ao público era realizado na 
agência, por três atendentes coordenados por 
uma supervisora, e no teleatendimento (195), 
por dois teleatendentes no período diurno e  
um no período noturno. Todo atendimento é 
registrado em banco de dados, sendo possível 
obterem-se relatórios sobre a quantidade de 
atendimentos.

O SAAE dispõe de uma base cartográfi ca geor-
referenciada e recente, realizada por topografi a 
convencional, apoiada em marcos geodésicos.

Técnicos do SAAE localizando tubulações

SETORIZAÇÃO EM CURSO

As perdas de água totais no prestador foram estimadas em 37,6% do volume produzido, 24,6% de perdas reais e 
13% de perdas aparentes. A setorização do abastecimento de água decorre das áreas de infl uência das ETAs e dos poços 
profundos. Existe um projeto de setorização na área de infl uência da ETA I,  que cobre cerca de 60% da área do municí-
pio, onde foram previstas seis zonas de pressão com 18 macromedidores e 11 válvulas redutoras de pressão.

Perdas de água  

Perdas
Reais

Provocadas por vazamentos nas 
redes e ramais

Perdas 
Aparentes

Provocadas por erros de medição 
e fraudes

• Índice de Vazamento da Infra-estrutura 5

• Perdas reais em relação ao volume disponibilizado

• Perdas aparentes em relação ao volume disponibilizado

• Perdas totais em relação ao volume disponibilizado

Demanda média
• Volume total disponibilizado
 (em 12 meses) 6.120.238 m3 
 • Demanda média (litros/segundo) 194
• Consumo per capita efetivo 
(entregues litros/hab/dia)  180

24,6%
1.502.690 m3
237 l/lig/dia (margem de erro +/- 41%)

13%
794.505 m3
126 l/lig/dia (margem de erro +/- 9,3%)

37,6%
2.297.195 m3
363 l/lig/dia (margem de erro +/- 26,6%)

Perdas de água no SAAE 
de Viçosa
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Energia Elétrica 
O SAAE consome anualmente 6.300 MWh, gerando gastos de aproximadamente R$1,1 milhão. 

Esta é uma das suas maiores despesas operacionais. Entre as principais defi ciências verifi cadas, e que 
nortearam a atuação dos consultores do COM+ÁGUA, estavam o controle por verifi cação visual nas 
contas e a falta de capacitação da equipe técnica voltada para o uso efi ciente da energia elétrica.

Foram levantadas também várias possibilidades de ganho com a redução de consumo por 
meio da adoção de medidas como melhor enquadramento tarifário, correção do fator de potência, 
mudança da tensão de fornecimento, melhoria dos rendimentos dos conjuntos motobombas e na 
modulação de carga na captação São Bartolomeu e EEAT Violeira entre outras.

Mobilização social 
Com o intuito de potencializar as ações 

de mobilização social junto aos servidores do 
SAAE e, conseqüentemente, estender para a 
comunidade, em junho/2006 foi desenvolvido 
um Diagnóstico Situacional que possibilitou o 
registro e a análise de suas condições institu-
cionais em relação aos eixos estruturantes da 
Mobilização Social, quais sejam: organização, 
cultura, educação e comunicação social. Neste 
sentido, criou-se o marco zero para possibilitar 
a avaliação dos resultados das ações do com-
ponente Mobilização Social do COM+ÁGUA, 
durante e após o seu desenvolvimento.

O diagnóstico identifi cou que os cursos e 
treinamento dos servidores ocorriam confor-
me as demandas. Não havia uma programa-
ção anual preestabelecida. Eram poucas as 
ações para controle e redução das perdas de 
água. Havia uma Assessoria de Comunicação 
estruturada, com diversas iniciativas junto à 
mídia local para fortalecer a relação entre o 
prestador e os usuários. O prestador contava 
com uma forte credibilidade perante os órgãos 
locais, esboçando potencial latente de mobi-
lização e comunicação social, podendo ser 
exemplifi cado pela parceria constituída com a 
Universidade Federal de Viçosa por meio das 
diversas ações realizadas pelo prestador.

Após o diagnóstico, mudanças signifi cativas 
ocorreram no SAAE.Inspeção de instalações operacionais

Foi instituída em 6 de novembro/2006 a 
Portaria SAAE-VIC n.° 030/06 para criação do 
Comitê Gestor e grupo de coordenadores dos 
nove subprojetos. Os profi ssionais foram indi-
cados pela direção para assumir a gerência do 
COM+ÁGUA e, com isso, viabilizar a interse-
torialidade no processo de desenvolvimento 
das ações de combate a perdas de água e uso 
efi ciente de energia no prestador.

A fi nalidade desta medida foi possibilitar 
a gestão compartilhada e, com isso, envolver 
não somente a diretoria, mas todo o quadro de 
pessoal, inclusive os moradores da Célula de 
Controle na proposta do COM+ÁGUA. 

Escritório itinerante
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Nova política no controle das perdas

Foi elaborada para o prestador de serviços 
uma adequação dos setores, segundo dimen-
sões recomendadas pela International Water 
Association. Quanto à modelagem hidráulica, 
foi construído um macromodelo do sistema, 
tornando necessária apenas a elaboração de um 
sistema de calibração e atualização constante 
com base nas informações cadastrais. 

O sistema cadastral do SAAE está digitaliza-
do e georreferenciado. Foi destacada a impor-
tância da atualização constante deste cadastro 
e sua vinculação com o setor operacional. O 
sistema foi modernizado com a implementação 
do Sistema de Informação Geográfi ca (SIG), o 
que facilita também sua compatibilização com 
a área comercial.

Após a instalação dos macromedidores e 
setorização das áreas de abastecimento, o con-
trole das perdas reais passou a ser feito pelo 
monitoramento das variáveis de vazão e pres-
são em pontos estratégicos–entrada, pontos 
médios e críticos. Assim, os indicadores gera-
dos ajudam a priorizar as áreas para início das 
ações a serem implementadas pelo projeto. 
Este trabalho é feito por meio da alimentação 
de ferramentas importantes para o controle das 
perdas reais, como o Balanço Hídrico, o CalcPR e 
a planilha de sensibilidade.

No horário de consumo mínimo, durante 
a noite, outra variável importante auxilia a 

determinação das perdas reais, demonstrando 
o comportamento das variações das pressões 
e vazões noturnas. O SAAE possui dados de 
macromedição que são utilizados de forma a 
gerar padrões para o controle e redução das 
perdas. É importante a instalação de um Centro 
de Controle Operacional para unifi car os prin-
cipais parâmetros do sistema de distribuição, 
possibilitando uma gestão mais efi ciente.

Macromedidor Woltmann

Viçosa, em Minas Gerais, tem limitações em termos de abastecimento de água, em virtude de 
baixas vazões em seus mananciais. Um registro aproximado indicava 38% de perdas no sistema. 
Entre as principais ações do Projeto COM+ÁGUA para diagnosticar e controlar os vazamentos estava 
a instalação de macromedidores e Válvulas Redutoras de Pressão.

A  partir  da  seleção  das  Células  de  Controle, o SAAE priorizou suas ações na programação 
e instalação de VRPs e Macromedidores nas Zonas de Medição e Controle, de forma a viabilizar as 
ações e resultados demonstrativos das técnicas disseminadas no projeto. O controle de pressão nas 
redes passou a ser uma política permanente do prestador de serviço.

Com a capacitação dos servidores e os equipamentos adquiridos, vários vazamentos não visíveis 
foram detectados. Da mesma forma, o ferramental disponibilizado pelo projeto permitiu ao presta-
dor de serviço a adoção de técnicas consagradas para o controle e redução de perdas, bem como 
uma nova visão no gerenciamento integrado do sistema.

Medição de pressão

Setorização 
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Novas técnicas, novos paradigmas

No SAAE, um processo constante de pesquisas de vazamentos se dá por meio de campanhas 
integrais nas Células de Controle. Na capacitação em medições de grandezas hidráulicas, combate 
a vazamentos não visíveis e estudos para controle de pressões foi apresentado um formulário para 
armazenamento mais efi ciente das informações coletadas.

Observou-se que os dados de vazamentos não eram arquivados após a confi rmação do serviço 
realizado nem eram apontados por Zona de Medição e Controle. É necessário o agrupamento des-
sas informações, além de uma padronização do reparo dos vazamentos visíveis.

O prestador de serviços, utilizando as medições efetuadas a partir de novembro/2007, iniciou o 
cálculo do Balanço Hídrico, para aplicação da planilha eletrônica disponibilizada pelo COM+ÁGUA. 
Foram construídos os Balanços Hídricos do sistema por completo e para as Células de Controle 
Subsetores 2 e 3.

Pesquisa de vazamentos não visíveis

A partir da matriz de Balanço Hídrico, concebida conforme padrões sugeridos pela IWA, 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:

A fi gura a seguir ilustra a matriz de Balanço Hídrico com seus componentes, tendo por base as considerações da IWA. Os indicadores 

de perdas obtidos, a partir destes cálculos, apresentam-se bastante plausíveis, dadas as características gerais do sistema. As ações 

do SAAE, implementadas e em curso, permitirão, em curto prazo, que se tenham padrões comparativos de seus indicadores entre as 

Células de Controle. O uso das planilhas como suporte na operação e planejamento de sistemas de abastecimento vem sendo plena-

mente adotado pelos técnicos do SAAE. 

Balanço Hídrico

Balanço Hídrico do sistema

volume anual de 
entrada no sistema

6.120.238 m3/ano

margem de erro (+/-) 10,0%

consumo autorizado
3.823.043 m3/ano 

margem de erro 
(+/-) 0,2%

consumo  autorizado faturado
3.697.483 m3/ano 

consumo medido faturado
3.697.483 m3/ano

água faturada
3.697.483 m3/anoconsumo não medido faturado

0 m3/ano

consumo autorizado 
não faturado 

125.560 m3/ano 
margem de erro (+/-) 5,4%

consumo medido não faturado
56.589 m3/ano

água 
não faturada

2.422.755 m3/ano 
margem de erro 

(+/-) 25,3%

consumo não medido 
não faturado 68.971 m3/ano 

margem de erro (+/-) 9,9%

perdas de água
2.297.195 m3/ano 

margem de erro 
(+/-) 26,6%

perdas aparentes
794.505 m3/ano 

margem de erro (+/-) 9,3%

consumo não autorizado
6.716 m3/ano 

margem de erro (+/-) 39,1%

imprecisões dos medidores e 
erros de manipulação dos dados

787.789 m3/ano 
margem de erro (+/-) 9,4%

perdas reais 1.502.690 m3/ano 
margem de erro (+/-) 41,0%

Perdas Reais = Volume Disponibilizado - Volume Autorizado - Perdas Aparentes
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Manutenção de hidrômetros

Mais precisão nos dados

As metas para controle e redução de perdas aparentes buscaram aperfeiçoar a atualização 
do cadastro comercial, além de compatibilizá-lo com o cadastro técnico, aprimorando as micro e 
macromedições. Com essa medida é possível obter dados precisos para a interpretação da matriz 
do Balanço Hídrico e para a gestão comercial.

O treinamento se realizou entre junho e julho/2007, oferecendo aos participantes, aperfeiçoa-
mento dos instrumentos de gestão cadastral e Balanço Hídrico, além de abordar os temas fatura-
mento, cobrança e arrecadação. Também foram destaques combate a fraudes e ligações inativas. 
Os temas apresentados foram revistos com exercícios em campo, para identifi cações e atualiza-
ções necessárias ao cadastro e identifi cação de problemas técnicos no cavalete e hidrômetros. 
Constatou-se a necessidade de uma revisão no padrão de instalação do cavalete, evitando desta 
forma a colocação de hidrômetros inclinados.

Deve-se destacar ainda que o grau de submedição do parque de hidrômetros encontrado no 
SAAE foi de 12,85%, com uma margem de incerteza de (+/-) 25,15%.

Quanto à base cartográfi ca, o cadastro de 
hidrômetros de todo o município foi exportado 
para uma ferramenta que permite selecionar tre-
chos da rede e identifi car aparelhos conectados 
a ela, num total de 39 mil dados. Esse sistema 
permite, da mesma forma, observar a demanda 
de consumo de determinado trecho, caso se rea-

Cadastro 

Estudo de perfi l de consumo e submedição

lize uma integração com o software comercial. 
De acordo com as recomendações do 
COM+ÁGUA, foram inseridos espaços para 
informações de macromedições no cadastro 
comercial. Também foi sugerida, para o cadastro 
de hidrômetros, a inclusão de dados da classe 
metrológica e tipo: mecânico/magnético.
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Medidas propõem racionalizar a operação

Gestão Eficiente

Na Estação Elevatória São Bartolomeu foi 
desenvolvido projeto para substituição dos dois 
conjuntos motobomba de 75 CV por um conjun-
to de 125 CV, permitindo melhorar a efi ciência 
da estrutura de sucção e chegada na ETA. Junto 
com os conjuntos motobomba novos também 
serão fornecidos os painéis elétricos, projetados 
com os equipamentos modernos e efi cientes 
atualmente existentes no mercado. Dessa forma, 
há projeção de uma economia anual para o SAAE 
de R$ 77 mil, com investimento de R$ 140 mil e 
redução de 283 MWh/ano, 44 kW na ponta e 43 
kW fora da ponta.

Este foi o projeto selecionado para que os 
consultores do COM+ÁGUA dêem apoio técnico 
para o desenvolvimento e formatação, visando à 
captação de recursos na Eletrobrás. 

No Sistema Violeira, composto por captação, 
EEAT e Reservatório, constatou-se que a EEAT 
possui três conjuntos motobomba, sendo um 
de 125 CV e dois de 300 CV. Os conjuntos de 
300 CV são superdimensionados em relação à 
demanda necessária e à capacidade de reserva-
ção existente. A substituição destes conjuntos 
por conjuntos de potência adequada resultará 
em contratação de uma demanda menor e 
eliminação do indesejável sistema de operação 
em que o conjunto fi ca funcionando por alguns 
minutos e logo desliga. Existiam também pro-
blemas de multa por baixo fator de potência, já 

eliminados. Estas multas atingiam o valor de R$ 
19,2 mil/ano. A captação também estava com 
baixo fator de potência, originando multas na 
ordem de R$ 3,3 mil/ano. Também já foi resolvi-
do pela Engenharia do SAAE.

Com a construção de um novo reservatório 
com capacidade de 1.000 m3, haverá um melhor 
aproveitamento e uma adequada modulação  de 
carga, que permitirá a retirada dos conjuntos de 
bombeamento do horário de ponta ou reduzi-
rão ao mínimo o tempo de entrada da mesma. 
A construção deste reservatório, mais a adequa-
ção dos conjuntos de 300 CV e as correções do 
fator de potência nas instalações citadas resulta-
rão em uma economia de R$ 105 mil/ano.

O sistema captação da ETA II apresenta várias 
defi ciências com o custo da energia e manuten-
ção decorrentes da válvula de pé e crivo na sucção 
com constantes problemas, exigindo troca a cada 
dois meses. Para melhoria da captação é preciso 
transformar parte da estrutura de concreto em 
reservatório de sucção e parte em caixa de areia. 

Dessa forma, a elevatória passa a operar com 
sucção positiva  com ganho de 6 mca, reduzindo 
riscos de danos prematuros na bomba e elimi-
nando os constantes problemas com a válvula 
de pé e facilidade de implementar um processo 
para limpeza do crivo. Assim, o problema com 
escorva da bomba é eliminado, além de prover a 
instalação com uma caixa de areia.

Os ganhos por estação 

De acordo com o perfi l dos servidores do 
SAAE, a capacitação sobre uso efi ciente de ener-
gia elétrica foi voltada para a compreensão 
prática. Foram executados diversos serviços de 
campo, utilizando as próprias instalações do 
prestador de serviço.

Um deles foi o reenquadramento tarifário 
para as instalações da ETA I. 

Durante a capacitação foram forneci-
dos sistemas para gestão energética, assim 
como acompanhamento na implantação e 
levantamento de indicadores. A análise de 

contas e contratos permitiu a identifi cação 
de oportunidades para redução dos gastos 
por medidas administrativas. Os aplicativos 
Planilhas Tarifárias também serviram como 
ferramentas para auxiliar a redução de gastos 
e revelar chances de aprimorar procedimentos 
operacionais.

Em campo foram realizadas medições de 
grandezas elétricas e hidráulicas, além de 
interpretação dos resultados de maneira abso-
luta e relativa a parâmetros de referência da 
engenharia.
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Exemplo com efeito multiplicador

O SAAE de Viçosa está liderando um 
Consórcio Intermunicipal de Saneamento 
Básico, com envolvimento de vários municípios 
da região da Zona da Mata mineira, para o apoio 
técnico à prestação de serviços. O objetivo é 
promover uma gestão integrada entre os pres-
tadores consorciados, melhorando as condições 
de saneamento em todos os prestadores que 
operam os serviços de água da região. Além 
disso, uma das metas do consórcio é promover 
a capacitação dos servidores e a elaboração de 
projetos para a aprovação e liberação de recur-
sos. Destacou-se no COM+ÁGUA por tornar-se, 
assim, um exemplo com efeito multiplicador. 

Em setembro/2006 o SAAE instituiu o Comitê 
Gestor e o grupo de coordenadores dos subpro-
jetos do COM+ÁGUA, para desenvolver as ações 
de combate às perdas de água e de uso efi ciente 
de energia.

Com o propósito de integrar os servidores 
no COM+AGUA, foram realizadas algumas ações 
internas, com destaque para o 1º Dia da Atitude, 
dedicado à execução de atividades relacionadas 
à limpeza e organização das dependências do 
SAAE, por meio de uma ação conjunta dos ser-
vidores. O objetivo desta ação era despertar o 
sentimento de união, reforçando a noção de co-
responsabilidade, comprometimento, responsa-

bilidade social e ambiental da instituição. Os ser-
vidores foram divididos em grupos para promo-
ver a limpeza em todos os setores da autarquia. 
Após o término das atividades 27 funcionários 
que possuíam 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35 anos de 
trabalho receberam uma placa de homenagem 
pelas atividades prestadas ao SAAE. Sete árvores 
foram plantadas para demonstrar o engajamen-
to dos funcionários em prol da preservação do 
meio ambiente. 

Foram realizadas também três tardes de 
integração para repasse de informações sobre 
a participação do SAAE no Projeto COM+ÁGUA. 
Diante das situações apontadas no diagnóstico 
situacional, verifi cou-se a necessidade de trans-
mitir a todos os servidores do SAAE as informa-
ções inerentes ao projeto. Com isso, foi realizada 
a 1ª Tarde de Integração, na qual a dinâmica 
utilizada se deu de forma interativa e descontra-
ída para que os servidores pudessem absorver 
os objetivos essenciais do projeto. Estes, por 
sua vez, foram motivados a contribuir na orga-
nização e participação do evento. Na ocasião, 
foi oferecido um prato típico da região de Minas 
Gerais, a feijoada. Em seguida, passou-se uma 
primeira noção do projeto, tendo como base 
o diagnóstico situacional.  Na seqüência foram 
realizadas apresentações artísticas de servido-
res do SAAE e, por último, uma palestra sobre 
saúde e higiene, ministrada por um médico da 
cidade. Todos os servidores receberam uma 
camisa contendo informações sobre os órgãos 

conveniados do projeto e com o tema Agente 
de Combate ao Desperdício. 

Em razão do sucesso da dinâmica utilizada na 
feijoada, foi realizada a 2ª Tarde de Integração, 
com o objetivo de aprimorar as informações 
repassadas no primeiro evento, bem como expor 
as ações que estavam sendo desempenhadas. 
Inicialmente foram ministrados os temas dos 
nove subprojetos. Na seqüência foi oferecida 
aos servidores uma fritada (arroz, pirão e peixe). 

A 3ª Tarde de Integração realizada foi a con-
fraternização de Natal que acontece no fi nal de 
cada ano. A peculiaridade deste evento é que, 
atualmente, a organização é elaborada pela 
equipe de Mobilização Social com participação 
dos ACDs. Ocorreram várias atividades culturais, 
em especial para apresentação do Teatro Trupe 
do Improviso, com a peça Super SAAE contra o 
Vilão da Poluição. 

Dando seqüência a uma série de atividades 
que estavam sendo desenvolvidas em prol da 
sensibilização interna, foram realizadas quatro 
Ofi cinas Setoriais. O objetivo primordial era des-
pertar o interesse dos servidores para as propos-
tas do COM+ÁGUA e, com isto, reunir o maior 
número de parceiros nessa caminhada. 

Para tanto, a metodologia utilizada nas ofi -
cinas contribuiu para que a apresentação da 
estrutura do programa no SAAE obtivesse uma 
alta receptividade. A dinâmica interativa, de 
exposição de fotos antigas da autarquia, narrada 
por dois servidores, foi de extrema importância 

Membros do consórcio CISAB
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para que os presentes pudessem visualizar que 
são partes importantes neste processo.

Ao fi nal, foi contabilizada a união de 36 
Agentes de Combate ao Desperdício (ACDs), 
além dos nove integrantes do Comitê Gestor, de 
um total de 104 participantes das ofi cinas. Após 
a formalização e inscrição dos ACDs, foi realiza-
da a primeira capacitação. Desde sua criação, 
o grupo de ACDs reuniu-se com freqüência, o 
que resultou em  subdivisão e incorporação nos 
nove subprojetos. 

O critério de escolha considerou as habili-
dades e afi nidades por área de atuação, dentro 
de um cronograma de atividades específi co de 
cada subprojeto, discutido e defi nido por todos 
os envolvidos.

Para se alcançar a efetiva mobilização inter-
na foi necessária a adoção de uma série de 
medidas para que o aumento na integração 
de conhecimento, de racionalização no traba-
lho e de distribuição de benefícios dentro do 
prestador se tornasse uma política contínua na 
autarquia. Para que isso se viabilizasse foram 
realizadas a ofi cina de Direção e Chefi a, as visi-
tas e reuniões setoriais. A ofi cina contou com a 
participação dos membros do Comitê Gestor, da 
diretoria, dos chefes de seção e da assessoria de 
comunicação do SAAE. O intuito era expor um 
resumo do planejamento e das atividades em 
andamento de cada subprojeto. As visitas orga-
nizadas em todos os setores do SAAE foram uma 
das atividades desenvolvidas pela autarquia Primeiro Dia da Atitude
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para que a proposta do COM+ÁGUA pudesse ser disseminada a todos os servidores. Além disso, as 
visitas foram uma alternativa para aproximar os setores reforçando a idéia da gestão participativa 
e integrada. 

Após o desempenho de diversas atividades com o intuito de mobilizar a comunidade interna 
do SAAE os servidores estavam capacitados para disseminar as informações do COM+ÁGUA para 
o público externo. A partir de então, o foco do programa passou a ser a conscientização da popu-
lação para o combate às perdas de água e de energia elétrica. Para tanto, todas as ferramentas de 
comunicação, interna e externa, foram utilizadas. Foram criados jornais murais, banners e adesivos 
educativos, vídeos institucionais, jornais e boletins, além de ter sido adotado um sistema com perio-
dicidade na atualização das notícias do site do SAAE.

Alguns Agentes de Combate ao Desperdício (ACDs), voluntários das ofi cinas setoriais, participaram 
dos encontros com associações de bairros para ajudar a elucidar o funcionamento de um sistema de 
abastecimento, assim como a importância do trabalho de controle e redução das perdas reais e apa-
rentes de água. 

Para o público externo foram destacados os encontros com profi ssionais de rádio, TV, jornais e revistas para 

a divulgação do projeto e as ações que se realizariam, como troca de hidrômetros, instalações de Válvulas 

Redutoras de Pressão, além de informar sobre as interrupções no abastecimento de água, entre outros.

Para intensifi car demandas e atender a outras atividades que promoveriam interação com a comunidade, 

o SAAE manteve o contrato com um grupo de teatro terceirizado e adotou novas rotinas para as visitas das 

escolas do município às ETAs. Por meio do evento educativo Comunidade Ativa, o prestador propagou as 

informações do COM+ÁGUA para os moradores da célula.

Além disso, o SAAE vem estimulando o resgate de algumas iniciativas lúdicas antigas, como a retomada da 

atuação do personagem da Dona Limpinha, que era utilizado como ferramenta de comunicação em campa-

nhas diversas. Outra ferramenta efi caz na comunicação externa, adotada pela autarquia, é a divulgação nas 

contas de água sobre as perdas e sobre a substituição e padronização dos hidrômetros. 

Teatro para integrar 

Primeiro Dia da Atitude
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Merece ser destacado que a implantação da metodologia do COM+ÁGUA provocou impactos 
positivos tanto na auto-estima quanto na rotina de trabalho dos servidores do SAAE, uma vez 
que passaram a incorporar nas suas atividades a cultura do controle de perdas de água e uso do 
efi ciente de energia.

Após absorver esse novo comportamento, reuniões dos coordenadores de subprojetos 
tornaram-se uma prática, no sentido de discutir os procedimentos de todo trabalho do pro-
jeto, compartilhar as necessidades, defi nir estratégias e fazer os encaminhamentos para a direção. 
Atualmente, os membros do Comitê Gestor demonstram preocupação sobre o repasse de informa-
ções, conhecimentos adquiridos no COM+AGUA, a possibilidade de utilizar a linguagem lúdica e 
abrangente a todos os públicos, considerando a prioridade na Célula de Controle.

As conquistas alcançadas do projeto no SAAE estão respaldadas pela infra-estrutura existente, 
tais como recursos audiovisuais e apoio da administração para cumprimento das tarefas. Outro 
fator preponderante foi o aumento da notoriedade do prestador na cidade de Viçosa, que, ciente 
de seu papel na contribuição da preservação ambiental, tem desenvolvido uma série de atividades 
direcionadas às políticas de proteção e conscientização ambiental.

Mudança 

Reuniões com direção e chefi a Campanhas educativas
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Técnicas de medição 
de vazão, pressão e nível • • •
Utilização de 
medidores portáteis • • •

Utilização de data loggers • • •
Diretrizes para 
macromedição do sistema • • •

Diretrizes para automação • • •
Revisão de 
base cartográfi ca • • •
Procedimentos de 
atualização cadastral • • •
Modelagem da(s) 
célula(s)/sistema • • •
Capacitação em 
gestão da modelagem • • •
Setorização e verifi cação 
de estanqueidade • • •
Detecção e reparo de 
vazamentos não visíveis • • •
Melhoria da rapidez 
no reparo de vazamentos • • •

Controle de pressão • • •
Gestão de redes e ramais • • •

nada pouca coisa muita coisa tudo não sim em vias de em parte nenhuma poucas muitas

O IMPACTO

Gestão de 
Perdas Reais

Procedimentos novos 
foram incorporados?

Há evidências 
de resultados?

O quanto mudou no 
seu dia-a-dia?

Gestão de 
Perdas Aparentes

Procedimentos novos 
foram incorporados?

Há evidências 
de resultados?

O quanto mudou no 
seu dia-a-dia?

Gestão de Energia Elétrica
Capacitação em medições 
elétricas e hidráulicas • • •
Gerenciamento do uso 
efi ciente de energia • • •
Mudanças de 
categoria tarifária • • •
Oportunidades de projetos 
de efi ciência energética • • •

nada pouca coisa muita coisa tudo não sim em vias de em parte nenhuma poucas muitas

Micromedição / gestão
do parque de medidores • • •
Cadastro comercial / 
gestão do cadastro • • •
Combate a fraudes / 
clandestinos / inativas • • •
Pesquisa do grau 
de submedição • • •

nada pouca coisa muita coisa tudo não sim em vias de em parte nenhuma poucas muitas

Planejamento
Institucionalização 
do Balanço Hídrico • • •
Cálculo de indicadores 
de desempenho • • •
Utilização de indicadores 
de desempenho • • •
Efetividade 
do Comitê Gestor • • •

Integração das áreas • • •
Envolvimento 
dos funcionários • • •

nada pouca coisa muita coisa tudo não sim em vias de em parte nenhuma poucas muitas

O impacto das ações do COM+ÁGUA foi 
medido por meio de questionários aplicados 
pelos consultores do PMSS durante a rodada 
fi nal de visitas aos dez prestadores de serviço. 
Os dados levantados serviram para identifi car 
e cobrir eventuais lacunas. O resultado está nos 
quadros abaixo.

Resultados potenciais
Alguns resultados quantitativos do COM+ÁGUA necessitam de um tempo 

de maturação maior que o transcorrido até agora para se revelarem em 

toda a sua plenitude. Este potencial se traduzirá principalmente em econo-

mia de energia elétrica e redução de perdas de água.
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MEDINDO A MOBILIZAÇÃO

O Indicador de Mudança Cultural (Imud) acompanha o movimento de evolução dos valores e atitudes entre os 
funcionários diretos e indiretos do prestador. Ele é resultado da soma ponderada de dois outros índices, que medem 
a Mudança Cultural Interna (Imin) e Externa (Imex). O Imud, em outra soma ponderada ao Índice de Gestão da Mo-
bilização (Iges), que avalia a infra-estrutura operacional e política a disposição, resulta no Indicador de Mobilização 
Social, o Imob.

O SAAE de Viçosa apresenta mudanças importantes no que se refere à Mobilização Social, tanto internamente 
quanto na célula, no entanto, a redução no índice de mobilização justifi ca-se pela ausência dos contratos da equipe 
de comunicação e do grupo de teatro no período entre uma medição e outra. 

Equação do Indicador de Mobilização Social - Imob

Imob = 0.7 Imud ( 0.7 Imin + 0.3 Imex ) + 0.3 Iges 

Índice de Mudança Cultural Imud Até 100 pontos (100%)

Índice de Mudança Cultural Interna  Imin Até 70 pontos (70%)

Índice de Mudança Cultural Externa Imex Até 30 pontos (30%)

Índice de Gestão da Mobilização Iges Até 100 pontos (100%)

Imob = 0.7 Imud 74.0 + 0.3 Iges 75.0 = 74.3
Novembro/2007  

Imob = 0.7 Imud 65.0 + 0.3 Iges 74.0 = 67.7
Junho/2008 Visita de alunos à ETA I



Execução do Consórcio 

Apoio


