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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 visando ao 
Gerenciamento Integrado do Controle e Redução das Per-
das de Água e do Uso de Energia Elétrica em Sistemas de 
Abastecimento de Água – COM+ÁGUA no Serviço Autô-
nomo Municipal de Água e Esgoto de São Bento do Sul 
(SAMAE), 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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UM NOVO CENÁRIO

Os ganhos obtidos com a implantação do COM+ÁGUA apareceram primei-
ro entre os usuários do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São 
Bento do Sul. A população ganhou pauta maior de serviços online, incluindo 
segunda via de contas, e um sistema de comunicação mais efi caz. Medidas 
que são refl exo de uma nova rotina operacional do SAMAE, aprimorada a par-
tir do projeto.

Com todas as características e difi culdades de um prestador de serviço de 
pequeno porte, o SAMAE viu nos conceitos e ferramentas do COM+ÁGUA a 
possibilidade de melhorar sua efi ciência. Assim, incluiu em sua rotina novos 
testes em suas redes, desenvolveu a setorização da cidade, baseada nas reco-
mendações da IWA, e adotou a política de gerenciamento do sistema por me-
dição e registro adequado dos dados de pressão e vazão, pesquisa rotineira 
de vazamentos não visíveis e manutenção do parque de hidrômetros.

Com relação à gestão e efi cientização do uso de energia elétrica, o presta-
dor de serviço passou a se utilizar das planilhas para análises tarifárias.

Com isso identifi cou oportunidades para redução dos gastos e otimiza-
ção de procedimentos operacionais no valor aproximado de R$ 115 mil/ano. 
As ações ocorreram nas captações do Rio Vermelho e do Rio Negrinho, as-
sim como nas elevatórias de água Serra Alta e Vila São Paulo. Outros cerca de  
R$ 10 mil/ano poderão ser reduzidos com adequações operacionais somente 
nas captações dos Rios Vermelho e Negrinho.

Os funcionários se envolveram nas ofi cinas de capacitação e participa-
ram do lançamento do programa de educação ambiental Escola Amiga do 
SAMAE, que mobilizou os alunos da rede escolar da cidade, por meio de con-
cursos, reuniões informativas e teatro a respeito do COM+ÁGUA. As ações de 
mobilização interna foram divulgadas pelo boletim informativo denominado 
O Tratado e pela gincana.

• 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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SÃO BENTO DO SUL

Números do sistema
• 21.294 ligações de água ativas 

hidrometradas.

• 22.579 de economias ativas.

• 100% da população conectada 

ao sistema distribuidor.

• 15% do esgoto domiciliar 

é coletado e tratado .

• Reservação total: 8.070 m3.
• Extensão da rede: 487 km.
• Índice de consumo de energia elétrica 

(SNIS |058): 0,62 kWh/m3.
• Consumo de energia elétrica água (SNIS A028): 

2.966,7 (1000 kWh/ano).
• Perdas reais: 1.235.205 m3/ano.
• Perdas totais: 1.860.201 m3/ano.

Serviço Autônomo Municipal
de Água e Esgoto de São Bento 
do Sul (SAMAE)

Perspectiva meramente ilustrativa

Índice de inadimplência 
em torno de 1%

Alternativas de captação 
limitada

Índice pluviométrico: 
1.200 mm / 1.600 mm

Microrregião: Planalto
Norte de Santa Catarina
• Região: Região Metropolitana 
Norte/Nordeste Catarinense
• Altitude média: 838 m

Bacia alto Rio Negro Catarinense 

Gentílico sãobentense

Fundação 1873

PIB per capita R$ 16.630,00 (IBGE/2002-2005)

PIB R$ 1.245.625.000,00 (IBGE/2002-2005)

IDH 0,839 (PNUD/2000)

População 72.548 habitantes (IBGE/2007)

Densidade 140,90 hab/km2

Área total 487 km2

Clima temperado
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Um povo de muitas faces 
São Bento do Sul está localizado no planalto norte do Estado de Santa Catarina. Com altitu-
de média de 605 m, seu relevo é constituído pelo planalto de São Bento do Sul ao norte, as 
planícies fl uviais ao longo do Rio Negro e as serras do leste catarinense. 
A música, o folclore e as festas típicas são fortes na cidade. Elas refl etem as tradições dos 
diferentes imigrantes que colonizaram o município e vieram da Alemanha, Checoslováquia, 
Áustria, Prússia, Polônia, Saxônia e Bavária. 
No aniversário da cidade, em setembro, ocorre a Schlachtfest, uma das festas tradicio-
nais do município. A organização é da colônia alemã, que promove bailes animados por 
bandas típicas, desfi les, apresentações folclóricas e musicais, comida típica, café colonial e 
muito chope. 
A economia é essencialmente industrial, com predomínio do setor de mobiliário, com mais 
de 200 indústrias. Outros setores industriais de destaque são a metalurgia de transforma-
ção, a fi ação, a cerâmica, os plásticos e máquinas para movelaria.

Panorâmica vista a partir da igreja da matriz  

Estrada imperial 
São Bento do Sul teve como origem a 
Colônia Dona Francisca, um empreen-
dimento privado de colonização pro-
movido pela Sociedade Colonizadora 
de 1849, de Hamburgo, organizada na 
cidade portuária homônima, na Alema-
nha.  Um dos pioneiros dessa colônia foi 
o agrimensor Carl August Wunderwald, 
que concebeu a Estrada Dona Francis-
ca ligando São Bento do Sul a Joinville. 
A estrada tem inúmeros recursos natu-
rais e leva esse nome porque passa pe-
las terras que a princesa dona Francisca, 
fi lha de d. Pedro I, recebeu quando fi cou 
noiva do príncipe de Joinville.

Em razão da expectativa de acréscimo de demandas para o município, o SAMAE optou pela troca do 
manancial do Rio Negrinho para o manancial do Rio Vermelho, garantindo maior suprimento de volume e 
uma melhor qualidade da água captada.

Estrada Dona Francisca

Rio Vermelho

Troca de manancial
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CÉLULA DE CONTROLE 

Os conceitos do COM+ÁGUA são aplicados em uma área previamente escolhida, chamada Célula de Controle. 
No SAMAE de São Bento do Sul foram escolhidas três: Parque Mariane, Parque Sueli e Rio Vermelho Estação. O critério 
foi a facilidade de estanqueidade e o fato de possuírem uma única entrada e perfi s de consumo diferenciados. O Parque 
Mariane é composto por uma população de maior poder aquisitivo, o Parque Sueli é um bairro de classe média baixa e 
o Rio Vermelho Estação tem áreas rurais. As três juntas representam 6% da extensão da rede de São Bento do Sul.

Parque Mariane
Dentre as três células, a Parque Mariane foi escolhida para a atuação nas ações de capacitação em processo 

relacionadas a medições, combate a vazamentos não visíveis e estudos para controle de pressão. Denominada no 
sistema do SAMAE como SA-026, está integrada na área de abastecimento da Elevatória de Água Tratada (EAT) 26, 
que recebe água pelos reservatórios localizados na área da ETA.

A célula possui aproximadamente 7,4 km de redes totalmente em PVC. Tem uma única entrada em PVC de 100 
mm de diâmetro, onde foi instalado um macromedidor Woltmann de 80 mm de diâmetro fornecido no âmbito do 
projeto. A partir daí, estão sendo monitorados dados de pressão e de vazão no setor.

Parque Sueli
Esta célula, pertencente ao SA-010, está integrada na macror-

região abastecida pela EAT-010, que conta com um reservatório 
de sobras denominado RAT-010, com capacidade de 150 m3. As 
redes têm aproximadamente 4,8 km e são predominantemente 
em PVC. Tem também uma única entrada em PVC de 110 mm 
de diâmetro, onde foi instalado um macromedidor Woltmann 
de 50 mm de diâmetro também fornecido no âmbito do 
COM+ÁGUA. Desde então, estão sendo monitorados dados de 
pressão e de vazão.

Rio Vermelho Estação
Esta célula, também denominada SA-016, é abastecida por um 

poço semi-artesiano, de onde a água é bombeada para distribui-
ção através da EAT-016. É um setor isolado que conta também 
com dois reservatórios de sobras, denominados RAT-016 com 
capacidade total de 45 m3. Possui aproximadamente 10,5 km de 
redes e uma única entrada em PVC de 110 mm de diâmetro onde 
foi instalado um macromedidor Woltmann de 80 mm de diâmetro 
também fornecido no âmbito do projeto. Desde então, estão sen-
do monitoradas medições de pressão e vazão no setor.

Rua da Célula de ControleÁrea rural de uma das Células de Controle

Rua da Célula de Controle
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RECURSOS HÍDRICOS DISPONÍVEIS

Os serviços de água e esgotos são operados 
pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e 
Esgoto de São Bento do Sul, autarquia municipal 
criada em 1966 pela Lei n.º 41/66, alterada pela 
Lei n.º 702/96.

O Sistema de Abastecimento de Água do 
SAMAE possui duas captações, no Rio Vermelho 
e Rio Negrinho, sendo a primeira plenamente 
utilizada e a segunda na condição de reserva. 

META É OTIMIZAR O SISTEMA

As perdas reais do sistema operado pelo SAMAE foram estimadas em 25,6% e em outros 13% em perdas aparen-
tes, ambas para o volume disponibilizado no ano de 2007. Deve-se levar em consideração que este valor é apenas 
indicativo, em razão da limitação das informações disponíveis para o sistema integrado. Contudo, os indicadores de 
perdas obtidos nesses cálculos se apresentam bastante plausíveis, dadas as características gerais do sistema.

Perdas de água
O sistema é bem setorizado, um cenário que foi 

favorecido pela topografi a da cidade. Cresceu quase 
que radialmente a partir da Zona 01, onde está o núcleo 
inicial de onde partem os demais. 

Com exceção do reservatório da ETA (2.400 m3), 
todos os demais reservatórios operam a jusante da dis-
tribuição. Havia controle de pressões por meio de VRP, 
embora os estudos e a documentação operacional a 
esse respeito fossem quase que inexistentes. 

Ainda existem redes antigas de cimento amianto na 
área central. A operação ressente-se da falta de regis-
tros de descarga e ventosas na rede distribuidora. 

Os volumes perdidos em vazamentos, descargas de 
rede e outros usos especiais não eram quantifi cados. 
O combate a vazamentos visíveis era imediato e a pes-
quisa e o combate a vazamentos não visíveis ocorriam 
por demanda. 

Há hidrômetros em 100% das ligações, porém o par-
que estava desatualizado em mais de 60%. O cadastro 
de consumidores não tinha uma rotina de atualização 
efi ciente ou base gráfi ca associada. 

O sistema de faturamento e cobrança apresentava 
limitações. Qualquer novo relatório tinha que ser enco-
mendado ao fornecedor do software, que não respon-
dia com agilidade. Os usuários possuem bons hábitos 
de pagamento. 

Em época de estiagem os mananciais atingem 
níveis de reservação dos barramentos baixos, 
fazendo-se necessário a utilização plena da cap-
tação do Rio Negrinho.

 O Sistema de Abastecimento de Água aten-
de 100% da população e possui uma capacidade 
de reservação de aproximadamente 8.000 m3. 
O índice de inadimplência das contas é extrema-
mente baixo, inferior a 1% do faturamento.

Reservatório de água do SAMAE

Perdas
Reais

Provocadas por vazamentos nas 
redes e ramais

Perdas 
Aparentes

Provocadas por erros de medição 
e fraudes

Perdas de água no SAMAE
de São Bento do Sul
• Índice de Vazamento da Infra-estrutura 4
• 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) 
4.820.723 m3 
• Demanda média (litros/segundo) 153
• Consumo per capita efetivo (litros/hab/dia) 135.4

25,6% 1.235.205 m3

153 l/lig/dia (margem de erro +/- 38,4%)

13% 624.996 m3

77,2 l/lig/dia (margem de erro +/- 4,6%)

38,6% 1.860.201 m3

153 l/lig/dia (margem de erro +/- 25,4%)

* Dados 2007 - fonte: SAMAE
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O controle do uso de energia elétrica no SAMAE 
era feito por meio da verificação e anotação do valor 
monetário da conta. Não eram lançados nem anali-
sados os valores de consumo e demanda, multas e 
nenhum procedimento para determinação e avalia-
ção de indicadores e investigação de oportunidades 
para eficientização. Também não se analisava o me-
lhor enquadramento tarifário. 

A equipe técnica não estava capacitada para a ges-
tão do uso efi ciente da energia elétrica, principalmen-
te quanto ao entendimento dos processos hidráulico 
e elétrico e como se relacionam em um sistema de 
bombeamento. A falta de informações sobre a estru-
tura tarifária do fornecimento de energia elétrica e o 
desconhecimento dos itens que compõem uma conta 
se refl etiam no desempenho obtido pelo prestador.

Sem conhecimentos práticos das grandezas elé-
tricas e hidráulicas presentes em processos de bom-
beamento, a equipe não conseguia desenvolver uma 
gestão efi ciente, com práticas de diagnósticos e me-
dições para avaliação de desempenho e análises de 
viabilidade técnica e econômica.

Esse cenário mostrou ser necessário adotar medi-
das administrativas como o melhor enquadramento 
tarifário e ações que reduzissem os gastos, como a 
correção do fator de potência, a mudança da tensão 
de fornecimento e medidas de efi cientização para re-
dução dos custos. A adoção de uma nova gestão no 
uso de energia elétrica pode levar a uma redução de 
gastos de R$ 125 mil/ano.

Energia elétrica Mobilização social
O ambiente para a divulgação dos novos conceitos de 

combate às perdas de água e de uso racional de energia 
elétrica era propício no prestador. O diagnóstico elabo-
rado pelos consultores do COM+ÁGUA em 2006  revelou 
que o SAMAE tinha facilidade de atuação externa, princi-
palmente de trabalhar as informações nas escolas, mas 
sentia difi culdades em fazer o mesmo internamente.

Ao concluir o diagnóstico, os consultores aplicaram a 
metodologia do COM+ÁGUA aos funcionários do pres-
tador. O início dos trabalhos se deu com a criação do 
Comitê Gestor de caráter intersetorial e a primeira capa-
citação em processo. Foram trabalhados os quatro eixos 
da mobilização social: organização, educação, cultura e 
comunicação. A mobilização foi inserida no prestador nas 
chamadas ondas da mobilização social, isto é, partiria do 
Comitê Gestor e passaria para as chefi as e funcionários, 
para atingir a comunidade, alcançando assim usuários e 
benefi ciários do serviço oferecido.

A partir do diagnóstico de 2006, os planos de ação fo-
ram elaborados e executados durante o ano de 2007 e, 
posteriormente reavaliados, em janeiro/2008. A recomen-
dação básica feita nessa primeira fase foi manter um pla-
nejamento das reuniões de andamento do projeto, com 
o objetivo de socializar as informações. A proposta era 
incentivar um engajamento maior dos servidores, dando 
uma compreensão do que deve ser uma gestão integrada 
e participativa, mesmo com as difi culdades pertinentes à 
busca de mudanças de atitudes, quebra de paradigmas 
e melhor entendimento nas relações interpessoais.

Essa recomendação era muito importante, já que as 

principais difi culdades apontadas no diagnóstico esta-
vam nos relacionamentos dentro da própria autarquia. 
Isso se evidenciava no baixo comprometimento dos 
funcionários nas ações iniciais do COM+ÁGUA. Por isso, 
a questão básica era mudar comportamentos, assumir 
mais compromissos e atitudes profi ssionais.  

Outras metas a serem atingidas eram a escolha dos 
Agentes de Combate ao Desperdício (ACDs) e as realiza-
ções das ofi cinas setoriais, visando às capacitações dos 
colaboradores para que tivessem condições de atuar nas 
células com maior segurança e desenvoltura, consideran-
do seus talentos e aptidões, de forma a não deixar baixar 
os ânimos e esforços concentrados.

Evento com o mascote

Equipe de energia elétrica

Instalações elétricas
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Ao fi nal do projeto, o SAMAE estava 
concluindo o processo de modernização de 
suas atividades. O prestador adotou novas 
rotinas em suas operações e organizou um 
cadastro confi ável e compatibilizado com a 
sua área comercial. O resultado desse traba-
lho, que começou em 2007 com o Projeto 
COM+ÁGUA, permitiu reduzir as perdas de 
água no sistema e já se refl ete no melhor 
atendimento à população.  

O trabalho teve início com a identifi cação 
das causas dos vazamentos e a busca de 
fraudes e outras irregularidades para, num 
segundo momento, defi nir as ações que 
levam a uma gestão racional e efi ciente do uso 
da água. 

A rede de distribuição de água no municí-
pio possui 487 km e uma capacidade de reser-
vação de 8 mil m3. Para estudá-la, a equipe de 
consultoria defi niu três áreas como Células de 
Controle: o Parque Mariane, o Rio Vermelho 
Estação e o Parque Sueli. 

Os resultados foram claros e mostraram o 
quanto é importante para o prestador ter fer-
ramentas gerenciais que permitam o controle 
dos volumes de água produzidos e os fatura-
dos, e como combater as irregularidades. 

As três células apresentaram altos índices 
de perda de água. No Parque Mariane a perda 
foi de 56 l/lig/dia. Já no Rio Vermelho Estação 
e no Parque Sueli os índices foram iguais: 
32 l/lig/dia. 

Mudança de rotina

Embora os índices de perdas apresentados 
sejam relativamente baixos, recomendou-se ao 
SAMAE atenção e observação sistemática das 
variáveis de entrada do Balanço Hídrico. Tal 
observação se faz necessária tendo em vista os 
seguintes argumentos: o período de macromedi-
ção ainda inferior a um ano e a grande amplitude 
térmica típica da região.

Salienta-se também que a metodologia
adotada no projeto preconiza a alimentação
sistemática dos Balanços Hídricos de cada
uma das Zonas de Medição e Controle (ZMC), 
como forma de se produzir indicadores de per-
formance capazes de subsidiar a tomada de deci-
sões e priorizações de investimentos no sistema 
distribuidor. 

Ensaio de pitometria

Manutenção de hidrômetro

Hidrômetro



24 COM+ÁGUA

PERDAS DE ÁGUA

25COM+ÁGUA

Para combater as perdas reais de água no 
sistema de abastecimento do SAMAE, os con-
sultores do COM+ÁGUA fi zeram um trabalho 
de capacitação dos funcionários da autarquia. 
Isso porque era preciso dar aos técnicos uma 
nova visão do problema das perdas. Era pre-
ciso que eles compreendessem a necessidade 
de realizar pesquisas periódicas e preventivas 
em busca de vazamentos. Essas informações 
permitirão a criação de índices que irão auxiliar, 
no futuro, a tomada de decisões para priorizar 
investimentos do SAMAE na troca de redes e na 
ampliação do sistema. 

Foram desenvolvidas atividades para a verifi -
cação da estanqueidade do setor; a macromedi-

Uma nova visão das perdas  
ção das entradas das células; o estabelecimento 
de rotinas de pesquisa de vazamentos não visí-
veis e medições pitométricas nas entradas das 
células e pontos notáveis (médio e crítico); bem 
como a utilização de indicadores gerados no 
Balanço Hídrico como instrumentos de apoio à 
priorização de ações na operação do sistema.  

Durante o trabalho de capacitação em pro-
cesso foram apresentados conceitos básicos 
de hidráulica e de engenharia de operação 
de sistemas distribuidores de água para os 
integrantes do curso. Depois foram mostrados 
estudos de controle de perdas, técnicas e equi-
pamentos relacionados.  

A capacitação em processo ocorreu entre 
10 e 14 de setembro/2007, com 18 participan-
tes, e foi desenvolvida com uma dinâmica de 
ações de campo, com a aplicação prática de 
equipamentos destinados a medições de gran-
dezas hidráulicas e detecção de vazamentos 
não visíveis, pelo método acústico, na Célula de 
Controle do setor Parque Mariane. Foi possível 
coletar e analisar dados resultantes de medi-
ções de vazão e de pressão, assim como dados 
da detecção de vazamentos, fomentando o 
interesse dos participantes na compreensão do 
comportamento do sistema distribuidor e seus 
problemas. Foram abordados, ainda, conceitos, 
exemplos e ferramentas úteis à implantação de 
um estudo de controle de pressão, a exemplo da 

Exercícios de campo

Pesquisa de vazamento

planilha denominada CalcPR. Durante a capaci-
tação e em conjunto com os participantes, a par-
tir dos dados coletados na Célula de Controle, 
foram elaborados gráfi cos de pressão e vazão. 
Com esses gráfi cos foi possível instituir, com 
o corpo técnico do SAMAE, um estudo sobre 
o comportamento do sistema. 

Com os instrumentos analíticos disponibili-
zados pela capacitação, os funcionários darão 
continuidade às análises de pressão nos pontos 
crítico e médio e de vazão no sistema.

volume anual de 
entrada no sistema

4.820.723 m3/ano

margem de erro (+/-) 9,8%

consumo autorizado
2.960.522 m3/ano 

margem de erro 
(+/-) 0,4%

consumo  autorizado faturado
2.874.128 m3/ano 

consumo medido faturado
2.874.128 m3/ano

água faturada
2.874.128 m3/anoconsumo não medido faturado

0 m3/ano

consumo autorizado 
não faturado 86.394 m3/ano 

margem de erro (+/-) 13,6%

consumo medido não faturado
0 m3/ano

água 
não faturada

1.946.595 m3/ano 
margem de erro 

(+/-) 24,3%

consumo não medido 
não faturado 86.394 m3/ano 

margem de erro (+/-) 13,6%

perdas de água
1.860.201 m3/ano 

margem de erro 
(+/-) 25,4%

perdas aparentes
624.996 m3/ano 

margem de erro (+/-) 4,6%

consumo não autorizado
21.429 m3/ano 

margem de erro (+/-) 8,8%

imprecisões dos medidores e 
erros de manipulação dos dados

603.567 m3/ano 
margem de erro (+/-) 4,8%

perdas reais 1.235.205 m3/ano 
margem de erro (+/-) 38,4%

Balanço Hídrico do Sistema

Balanço Hídrico do sistema - out/07
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Corrigindo as irregularidades

A nova rotina operacional se refl ete no atendimento aos consumidores, criando novas alternativas para atendi-

mento exclusivo, por meio de guichês implantados na sede do prestador, para maior privacidade dos clientes. 

Também foram aprimorados os serviços na agência virtual, disponibilizando consultas de consumos e de débitos 

e emissão de 2ª via. Serão cadastrados os celulares dos clientes, para que a empresa possa enviar mensagens de 

seu interesse, como falta d´água programada, por exemplo.

Melhorias no atendimento

Para diminuir as chamadas perdas aparentes, 
que são detectadas na queda do faturamento 
em razão da necessidade de uma gestão efi cien-
te no parque de hidrômetros ou em decorrência 
de possíveis fraudes e ligações clandestinas, 
foi necessário compatibilizar o cadastro comer-
cial com o cadastro técnico-operacional, inte-
grando a macro e a micromedição por setores 
de abastecimento, com a atualização do cadas-
tro de cliente, da ligação e do hidrômetro.

Para controle e redução dos índices de per-
das, o SAMAE elaborou planos de ações para: 
aumentar os índices de 100% nas ligações ati-

vas das Células de Controle; aperfeiçoar técni-
cas para aquisição de hidrômetros; desenvolver 
programas de manutenção dos hidrômetros 
instalados na rede; buscar o aperfeiçoamento 
entre micro e macromedição, de maneira a pro-
piciar dados mais precisos para a interpretação 
da matriz do Balanço Hídrico; e desenvolver pro-
gramas permanentes de combate às fraudes em 
ligações inativas ou cortadas. Deve-se destacar 
que o grau de submedição do parque de hidrô-
metros encontrado foi de 19,66%, com uma 
margem de incerteza de 22,77%. Na busca do 
aperfeiçoamento da micromedição, o SAMAE 

reformulou as rotas de leituras, criando rotas 
equivalentes à tarefa de um dia de trabalho, 
compatibilizando-as com os setores de abas-
tecimento, e implantou o sistema de leitura e 
entrega de conta simultânea, utilizando equipa-
mento que permite fotografar as irregularidades 
detectadas em campo.

O índice de inadimplência no SAMAE é bai-
xo, não atingindo 1% do faturamento.

Para compatibilização do cadastro comercial 
com o técnico operacional, o SAMAE criou cam-
pos para identifi car o setor de abastecimento 
e a zona de pressão. Para consulta da base 
cartográfi ca utiliza o mapa disponível no site 
da Prefeitura de São Bento do Sul, facilitando 
desta forma a localização da rua e agilizando as 
atividades internas e de campo. Para facilitar a 
localização das ligações novas, o mapa é impres-
so no verso da ordem de serviço.

No que se refere à gestão do parque de hidrô-
metros, o prestador está realizando as correções 
devidas no cadastro e implantando um programa 
de manutenção. Na célula Rio Vermelho Estação 
foram substituídos 170 hidrômetros, proporcio-

nando um acréscimo de 20% na micromedição. 
Este acompanhamento foi realizado por um 
período de seis meses para evitar infl uência da 
sazonalidade no processo de análise, conside-
rando os anos de 2006 e 2007.

No combate às irregularidades nas ligações, 
o SAMAE está realizando fi scalização nas liga-
ções inativas e através de análise de consu-
mo. Foram detectadas oito irregularidades com 
montagem de processo com histórico, laudos 
e fotos. No controle das fraudes, implantou no 
sistema comercial tela diferenciada, alertando 
desta forma os atendentes quando do acata-
mento de serviço ou reclamações.

Para gerenciamento do controle e redução de 
perdas, está aperfeiçoando os relatórios gerenciais 
para gestão do parque de hidrômetros (marca, 
tipo, idade, diâmetro, características), criando seg-
mento de clientes especiais com a identifi cação do 
ramo de atividade e estudos para implantação do 
Sistema Georreferenciado.

Todos os resultados foram obtidos por meio 
de planejamento e uma comunicação efi ciente 
tanto internamente como em relação ao cliente.

Manutenção de hidrômetro
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Padronização ajuda gestão
Dentre os temas de capacitação para a 

implantação do COM+ÁGUA, em junho/2007, 
foi realizado o curso de Gestão Comercial e 
Técnicas de Redução de Perdas Aparentes – 
Módulo I, no qual um dos tópicos principais 
foi o estudo da metodologia para determinar 
a submedição e as fraudes. Em agosto/2007 foi 
realizado um curso para aperfeiçoar os instru-
mentos de gestão cadastral e Balanço Hídrico; 
o gerenciamento de faturamento, cobrança e 
arrecadação; a gestão da micromedição; além 
do gerenciamento do combate a fraudes, de 
ligações inativas e de processos comerciais.

Com base nos temas apresentados no 
Módulo II, em agosto/2007, ocorreram também 
as capacitações em processo realizadas na sede 
do SAMAE.

O objetivo das  capacitações foi apresentar 
ferramentas para gestão cadastral e nos compo-
nentes do Balanço Hídrico, gerenciamento de 
faturamento, cobrança e arrecadação, gestão 
da micromedição, gerenciamento do combate 
a fraudes e de ligações inativas, atendimento 
ao público e agentes comerciais. Em conjunto 
com os funcionários do SAMAE, se avaliaram as 
ações que poderiam ser aplicadas para melhorar 
e padronizar os procedimentos das atividades 
comerciais. Esses temas foram complementados 
com exercícios de campo e posteriormente com 
os dados registrados no sistema informatizado.

Após a capacitação em processo, nas visitas 
técnicas, constatou-se que o prestador implan-
tou e padronizou relatórios de hidrômetro para 
uma gestão efi ciente e efi caz no parque, pro-
cedimentos das irregularidades nas ligações e 
hidrômetros, nomes dos logradouros, reformu-
lou as rotas de leituras e melhorou o processo 
de aquisição e recebimento de hidrômetros. 
Essas ações contribuíram para melhorar a ges-
tão em todo o processo comercial para controle 
e redução de perdas aparentes.

Novos procedimentos
Algumas atividades já começam a fazer parte da 

rotina operacional do SAMAE:

• Realização de testes de estanqueidade em setores 

ainda não isolados e em setores que ainda não 

tiveram sua estanqueidade confi rmada.

• Desenvolvimento da setorizacão da cidade, 

baseada nas recomendações da IWA.

• Realização contínua de campanhas de medição 

das variáveis de estado do sistema, vazão e pressão 

e criação de rotina de aquisição e armazenamento 

dos dados medidos.

• Sistematização da pesquisa de vazamentos não 

visíveis.

• Planejamento e instalação de macromedidores 

em outros setores de abastecimento da cidade.

Exercícios práticos da capacitação
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Modernizar é preciso 

A estrutura organizacional do Serviço Autônomo 
Municipal de Água e Esgoto de São Bento do Sul, 
foi totalmente reformulada ao longo do último ano. 
Algumas unidades organizacionais foram eliminadas, ati-
vidades transferidas entre unidades e novas atribuições 
incluídas, num processo de mudança e modernização 
que teve refl exos positivos na gestão do uso efi ciente 
de energia elétrica. O processo já estava em andamen-
to quando a direção da autarquia fez a parceria com o 
Ministério das Cidades para a implantação do Projeto 
COM+ÁGUA, voltado justamente para a gestão efi ciente 
do uso da água e da energia elétrica. 

A coincidência de objetivos deu força ao processo 
desenvolvido em conjunto e o COM+ ÁGUA encontrou 
um grupo de funcionários motivados a aprender novos 
conceitos e métodos de atuação que resultassem em 
maior efi ciência energética para a empresa.

Esse fato fez com que durante os cursos de capa-
citação os funcionários iniciassem os levantamentos, 
estudos e implementação de ações para a racionaliza-
ção do uso e redução dos gastos. Eles apresentaram 
propostas para alcançar esses objetivos que foram refe-
rendadas pelo Projeto COM+ÁGUA. Algumas dessas 
ações já estão em fase de processamento, tratando-
se de medidas administrativas, de modernização e 
de efi cientização que prevêem a redução de cerca de 
R$ 125 mil/ano nos gastos com energia elétrica.

O trabalho de capacitação realizado envolveu a uti-
lização de softwares de gestão energética, medições de 
campo de grandezas elétricas e hidráulicas e o estudo da 
legislação tarifária do setor elétrico, com a comparação 
de vantagens e desvantagens entre as opções existentes.

Dentre os estudos que foram feitos se destaca o da 
Captação Rio Vermelho Estação. No local estavam insta-
lados dois conjuntos motobombas, motores de 250 CV e 
175 CV e bombas de vazões de 128 l/s e 84 l/s, operando 
simultaneamente a maior parte do dia. Foi instalado, 
ao fi nal do projeto, um terceiro conjunto motobomba, 
motor de 250 CV, vazão de 155 l/s, possibilitando a redu-
ção do tempo de operação dos conjuntos anteriores e, 
conseqüentemente, reduzindo custos de energia. 

Manutenção de equipamentos

Antes da implantação do COM+ÁGUA, os técnicos 
do prestador de serviços não consideravam o Fator de 
Serviço dos motores como um recurso adicional para 
atender ao acréscimo de cargas sazonais ou permanen-
tes. Este assunto foi analisado e fi xado nas capacitações 
executadas pelos consultores, resultando numa atenção 
especial dos técnicos do SAMAE para a performance dos 
seus motores. Detectaram, em decorrência, a situação 
que tinham na captação, tendo eles proposto soluções 
para a efi ciência energética aqui relatada.

A equipe técnica do SAMAE, com base em análise do 
Fator de Serviço, estabeleceu novas regras operacionais 

Troca e economia
com foco na redução de custos, sem prejuízo no atendi-
mento às demandas. Somada a esta condição, há o fato 
de que a demanda atualmente contratada é de 530 kW, 
muito acima da necessária que seria de 320 kW. Esta ação 
de efi cientização, com a troca do motor e a renegociação 
do contrato, proporcionou uma redução  na  demanda 
contratada de 530 kW para 255 kW ou uma economia de 
R$ 35 mil/ano. Práticas como essas levaram a uma gestão 
efi ciente dos consumos e indicadores do uso da energia 
elétrica e propiciaram aos funcionários do SAMAE a 
identifi cação e o aproveitamento de oportunidades para 
redução dos gastos com energia.

Quadro de comando da captação Quadro de telemetria da captação
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Controle do processo
Pelas necessidades levantadas e entendi-

mentos com a equipe técnica do SAMAE, foi 
realizada uma série de atividades que resul-
taram em maior efi ciência no uso da energia 
elétrica. Dentre elas merece destaque a capaci-
tação feita em legislação tarifária do setor elé-
trico, segundo a Resolução n.º 456 da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Ao analisar 
as vantagens e desvantagens das opções tari-
fárias, o treinamento mostrou como é faturada 
a energia, quais são os indicadores, as multas e 
as ações corretivas. Também foram estudados 
outros itens como a interpretação da conta, a 
correção do fator de potência, a análise do cus-
to, a efi ciência dos procedimentos operacionais 
e as formas de renegociação de contratos de 
fornecimento de energia. 

A capacitação desenvolveu uma série de 
estudos para  mostrar aos funcionários do pres-

tador de serviços que o mais importante na 
questão da efi ciência energética é ter o foco 
no controle do processo e não no controle da 
conta. Para que isso fosse demonstrado, o curso 
forneceu e fez o acompanhamento da implan-
tação do software de gestão energética, com o 
levantamento e análise de indicadores, a análise 
de contas e contratos, a sistematização de medi-
das para identifi cação de oportunidades para 
redução dos gastos por medidas administrativas 
e a elaboração e implantação dos procedimen-
tos a serem institucionalizados para a gestão 
energética.

Os consultores também forneceram e fi ze-
ram o acompanhamento da implantação e do 
uso de planilhas para análises tarifárias visando 
a identifi car oportunidades de otimização de 
procedimentos operacionais e melhor enqua-
dramento tarifário para redução dos gastos. 

Com o uso de planilhas para análises tarifárias foi possível identifi car oportunidades para redução dos gas-

tos e otimização de procedimentos operacionais. Essas ações ocorreram nas instalações das Captações Rio 

Vermelho e Rio Negrinho, nas elevatórias de água 25 de Julho, Serra Alta, Vila São Paulo, Lençol e Estrada Rio 

Negro, devendo gerar uma economia de R$ 115 mil/ano.

Outras ações foram desencadeadas para  eliminar as multas por baixo fator de potência, proporcionando uma 

economia de R$ 10 mil/ano somente em duas instalações (Rio Vermelho e Rio Negrinho).

Resultados obtidos

Treinamento
• Capacitação em processo sobre grandezas elétricas e hidráulicas  em um sistema de bombeamento.

• Estudo dos conceitos, técnicas para medições e como se relacionam.

• Fornecimento de instrumentos e capacitação em medições de campo de grandezas elétricas e hidráulicas.

• Interpretação dos resultados de maneira absoluta e relativa a parâmetros de referência da engenharia.

• Uso de instrumentos de medição como analisadores de energia, rotação, temperatura, vibração, data logger, 

medidores de vazão, pressão e nível.

• Assessoria na elaboração e formatação de projetos para captação de recursos para efi cientização no Programa 

PROCEL SANEAR de efi ciência energética e com a Aneel.

Equipe de elétrica
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Responsabilidade compartilhada

O trabalho de mobilização social realizado 
no SAMAE mostrou que o uso racional de água 
e de energia é de responsabilidade de todos. 
Motivados por um trabalho de conscientiza-
ção feito através de um mural interno, teatro, 
concurso, gincana e divulgação de material, 
os funcionários revelaram sua capacidade de 
trabalhar em equipe, com o objetivo de criar 
ações em favor do saneamento, da preservação 
e do uso do meio ambiente. 

O envolvimento de todos fi cou demons-
trado no projeto de uma gincana interna, que 
mobilizou 100% dos funcionários, inclusive 
seu diretor-presidente. Cada um esteve em 
uma equipe, lembrando a história do SAMAE, 
o conceito do COM+ÁGUA e as ações de soli-
dariedade. 

Já existia a fi gura do mascote Aguamen, 
personagem resultado de um concurso nas 
escolas municipais e que pôde ser materializa-
do no projeto. 

Uma das tarefas da gincana era escolher 
um funcionário que melhor o interpretasse, 
com direito a fi gurino e participar de um  des-
fi le no aniversário da cidade, em carro aberto. 
As disputas esportivas e as brincadeiras tive-
ram foco no saneamento, na preservação e no 
uso racional da água. 

Essas ações divulgaram o projeto e per-
mitiram uma maior interação dos servidores 
levando-os a se conhecerem melhor e a se 
engajarem mais em ações sociais.

A mobilização externa melhorou a imagem do 
SAMAE, que promoveu uma série de ações cultu-
rais para divulgar os novos conceitos de controle 
do desperdício de água e energia. Dentre essas 
ações um destaque foi o Primeiro Concurso de 
Oratória, que foi realizado em dez escolas muni-
cipais em parceria com a ONG JCI (que já pro-
movia esse tipo de ação). Nessas escolas, alunos 
da 8ª série desenvolveram o tema relacionado à 
água e realizaram apresentações de acordo com 
as orientações recebidas sobre oratória.

Outro programa realizado, a Escola Amiga 
do SAMAE, trabalhou o tema do desperdício. 
As escolas participantes foram monitoradas 
durante três meses e a que economizou mais 
água ganhou um computador.

Atividade de mobilização Premiação a estudantes

Apresentação artística na gincana
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Comunicação aproxima servidores
O primeiro passo para a mudança de com-

portamento, para melhorar a comunicação entre 
os funcionários e para disseminar informações 
sobre o Projeto COM+ÁGUA, foi a utilização dos 
murais. Também foi criado um glossário com 
termos técnicos do projeto. 

Foram realizadas reuniões informativas a 
cada 45 dias, repassando as ações concluídas e 
os próximos passos. Como o SAMAE não con-
tava com um profi ssional da área de comuni-
cação, aproveitou-se o quadro de profi ssionais 
existente, que fi cou responsável pela elabo-
ração do boletim interno. Além do glossário, 
produziu-se, com apoio de outros servidores, 
o Mural COM+ÁGUA, o mesmo ocorrendo com 
o Boletim Informativo que é enviado para cada 
servidor e para alguns operadores de sanea-
mento da região. As ações também incluíram 
elaboração de folders, camisetas para a gincana 
e brindes para as ações nas Células de Controle. 
A proposta, decorrente do projeto, é estruturar 
uma área de comunicação social no organogra-
ma do SAMAE, com dotação logística e quadros 
permanentes, já constando na estrutura organi-
zacional aprovada para a autarquia.

A gincana do COM+ÁGUA se constituiu 
no momento mais importante de mobilização 
interna para que o uso racional de água e ener-
gia fi zesse parte do trabalho e da vida de cada 
um. Durante um mês, a cada semana havia uma 

tarefa a cumprir. As tarefas, que sempre tinham 
o foco na racionalização do uso da água, inclu-
íram peças de teatro, montagem com material 
reciclado de um objeto de arte, criação de 
música, poesia e a materialização do Aguamen. 
A proposta é que a  gincana seja feita a cada dois 
anos, reforçando o tema e trazendo novamente 
as questões do saneamento para a pauta cultu-
ral dos servidores.

Além da gincana foram feitas visitas de tra-
balhadores aos vários setores do prestador de 
serviço, numa ação chamada de Comboio C+A. 
O projeto dividiu os servidores em grupos para 
visitas às áreas administrativas, como o almoxa-
rifado, a contabilidade, o atendimento, o setor 
de contas. Na seqüência estão programadas 
visitas à Estação de Tratamento de Água (ETA) e 
às Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs).

Ações desenvolvidas pelo Comitê Gestor
• Ofi cina de capacitação dos Agentes de Combate ao Desperdício.

• Eleição do representante dos Agentes de Combate ao Desperdício. 

• Planejamento e realização de ações de mobilização nas células.

• Lançamento do programa de educação ambiental Escola Amiga do SAMAE.

• Elaboração do Plano de Gestão Integrada 3.

• Reuniões informativas sobre o COM+ÁGUA com os funcionários.

• Elaboração de edições do boletim interno do projeto demonstrativo O Tratado.
Exposição de maquetes

Maquete feita com material reciclado
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efi ciente do controle e redução das perdas.
Nos meses de setembro, outubro e novem-
bro/2007 foram realizadas reuniões com o 
Grupo de Mobilização, bem como ofi cinas de 
Comunicação e Mobilização com os Agentes 
de Combate ao Desperdício e colaboradores 
do Comitê Gestor, onde puderam rever e ava-
liar o Plano de Ação, apresentar e trabalhar as 
sugestões apresentadas nas reuniões e discutir 
as diferentes formas de mobilização e como 
implementá-las.

Com uma equipe enxuta, tornou-se difícil 
acompanhar todas as atividades propostas e 
fazer o trabalho de rotina, portanto em dezem-
bro/2007 decidiram escolher um representante 
entre os ACDs que pudesse acompanhar as 
reuniões sistemáticas do Comitê Gestor e que 
fosse o interlocutor entre este e os demais fun-
cionários. Após a eleição desse representante 
os ACDs apresentaram algumas sugestões de 
trabalho como a utilização de cores diferentes 
nas placas de identifi cação dos registros de 
manobra e descarga que estão sendo instala-
das nas Células de Controle (uma cor para cada 
registro); e a colocação de uma TV com vídeo 
no Setor de Atendimento, para passar aos 
usuários informações sobre o SAMAE ou dicas 
para economizar água. As sugestões foram dis-
cutidas, acatadas em reunião do Comitê Gestor 
e estão sendo implementadas. 

Fortalecendo a participação
O Comitê Gestor, com apoio dos consultores 

do COM+ÁGUA, promoveu, em agosto/2007, 
duas ofi cinas setoriais com os servidores para 
capacitá-los e buscar voluntários no acom-
panhamento e atuação nas ações do projeto, 
bem como seus multiplicadores. Nos encon-
tros  foram debatidos temas como o des-
perdício de água e energia, as alternativas 
para resolver o problema e o gerenciamento 

Respeitando as diferenças
O estudo das três células do projeto demons-

trativo Parque Mariane, Rio Vermelho Estação e 
Parque Sueli mostrou existir muitas diferenças 
que precisavam ser avaliadas nas ações de mobi-
lização social. O Parque Mariane, por exemplo, 
possui um padrão socioeconômico alto e não 
conta com comércio ou equipamentos públicos. 
Já a célula do Rio Vermelho Estação, localizada 
na zona rural da cidade, apesar da distância, 
possui comércio local e equipamentos públicos: 
unidade de saúde e escola municipal, enquanto 
o Parque Sueli é a área com menor poder aqui-
sitivo e também possui equipamentos públicos
de Saúde e Educação. 

Em razão dessas diferenças, foram elabora-
dos e distribuídos à população folhetos informa-
tivos sobre as ações dos subprojetos de perdas 
reais e perdas aparentes de água no SAMAE. 
Essa divulgação era necessária para mostrar os 
esforços do prestador no combate às fraudes 
e irregularidades em cada uma dessas áreas. 
A equipe também sugeriu ao grupo ações de 
divulgação na mídia local e a capacitação dos 
funcionários de campo, envolvidos nas ações, e 
do atendimento aos usuários. 

Com a fi nalização da assistência técnica do 
COM+ÁGUA, o Comitê Gestor continuará ativo, 
funcionando e dando continuidade às ações 
previstas no Plano de Gestão Integrada, docu-
mento elaborado de forma participativa no qual 

estão integradas ações de engenharia e mobili-
zação social. Com a alteração do organograma 
aprovado pela Câmara Municipal, também com 
o apoio do COM+ÁGUA, espera-se que seja 
feito um concurso público para a contratação 
de profi ssionais para ampliação do quadro de 
pessoal do SAMAE, principalmente na área da 
comunicação e de novos técnicos que venham 
reforçar a equipe.

Ofi cinas setoriais Atividade de mobilização
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IMPACTO

Gestão de 
Perdas Reais

Procedimentos novos 
foram incorporados?

Há evidências 
de resultados?

O quanto mudou no 
seu dia-a-dia?

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

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

Gestão de 
Perdas Aparentes

Procedimentos novos 
foram incorporados?

Há evidências 
de resultados?

O quanto mudou no 
seu dia-a-dia?

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

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%)

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 Mobilização (Iges), que avalia a infra-estrutura operacional e política à disposição, resulta no Indicador 
de Mobilização Social, o Imob.

O Indicador baliza as ações de mobilização e indica os caminhos a seguir. No caso do SAMAE, além dos cola-
boradores do prestador terem aprendido a aplicar uma nova ferramenta de avaliação, o destaque é o avanço no 
Índice de Mobilização da primeira para a segunda avaliação.

Mais conhecimento do sistema, novas ferramentas e melhor planejamento para a tomada de decisões, co-
municação interna e externa mais efi ciente, resultados aparecendo. O projeto propiciou uma nova forma de se 
entender e trabalhar o controle  e redução das perdas de água e a gestão do uso de energia. 

Imob = 0.7 Imud (61.6) + 0.3 Iges (23.4) = 85.0

Imob = 0.7 Imud (44.1) + 0.3 Iges (11.4) = 55.5 

Novembro/2007  

Junho/2008

Gincana
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