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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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AP R ES EN T A Ç ÃO

UMA POLÍTICA PARA O SANEAMENTO BÁSICO
A atuação da Secretaria Nacional de Saneamento 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 aplicação das diretrizes nacionais e de execução da
política federal de saneamento básico estabelecidas na Lei n.º 11.445/2007. Neste sentido, atua
não só na implementação de programas de governo como também na articulação permanente
com a sociedade, os agentes do setor saneamento, os Estados e municípios, os demais ministérios
e órgãos do governo federal.
Assim, compete à SNSA/MCIDADES, no exercício de sua missão, além de criar e implementar
programas contínuos de investimentos, prestar
assistência técnica; qualificar o setor saneamento; apoiar Estados e municípios na estruturação
da gestão dos serviços; dispor ferramentas,
instrumentos e tecnologias para o desenvolvimento do setor; administrar o sistema nacional
de informações sobre saneamento; promover
e fortalecer a capacitação dos profissionais
do setor; realizar estudos e pesquisas; manter
linha editorial; fomentar pesquisas científicas;
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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 significativa dessas
ações tem sido desenvolvida pelo Programa de
Modernização do Setor Saneamento (PMSS),
que busca contribuir para a melhoria dos servi-

“O projeto trabalha para
garantir o abastecimento
de água e esgotamento
sanitário do País”
ços no País, atuando nos Estados e municípios,
bem como com os prestadores e reguladores dos serviços públicos de saneamento, sobretudo com vistas ao estabelecimento de
novos modelos de gestão, objetivando o aumento da eficiência e da capacidade de financiamento 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, atualmente 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 relevantes, o Sistema Nacional de Informações sobre 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 sobre temas importantes do setor saneamento; a
Cooperação Brasil-Itália em Saneamento; o Projeto Editorial em que se destaca a série de publicações 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 bases 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 operação eficiente da rede de distribuição e, mais
precisamente, a redução das elevadas perdas de
água e do uso excessivo de energia elétrica, que
se verificam historicamente no setor, bem como
seu permanente controle.
Tendo por base esta compreensão do problema, 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 elétrica em sistemas de abastecimento de água –
projetos demonstrativos COM+ÁGUA. O modelo privilegia a articulação de todos os setores
do prestador de serviços em torno de ações

integradas, tendo como objetivo central implantar uma solução definitiva e sustentável, sensibilizando os trabalhadores para a importância da
atuação individual e coletiva de todos no enfrentamento do problema.
Neste contexto, o COM+ÁGUA estabelece como requisito fundamental a integração das ações
de engenharia e de mobilização social, fundamentando 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 tecnológica disponíveis no mercado.
Ao disseminar os resultados desse importante trabalho desenvolvido pelo PMSS, a SNSA/
MCIDADES espera contribuir para a busca da eficiência e da qualidade da prestação dos serviços
de saneamento, para o aperfeiçoamento da gestão 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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COM+ÁGUA
Este estudo procura compartilhar com profissionais
e pesquisadores do setor saneamento a experiência do
Projeto Demonstrativo Técnico e Institucional visando
ao Gerenciamento Integrado do Controle e Redução das
Perdas de Água e do Uso de Energia Elétrica em Sistemas
de Abastecimento de Água – COM+ÁGUA no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Caxias do Sul – RS
(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 categorias definidas pelo número de ligações ativas de 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 Setor Saneamento (PMSS) da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA), com o objetivo de desenvolver
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uma nova metodologia para a redução de perdas de
água e o uso eficiente de energia elétrica nos sistemas de
abastecimento, que poderá ser replicada por prestadores
de serviços de variados portes e das diversas regiões brasileiras, 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 – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS)
– 1995/2006. As perdas geram maiores custos operacionais, prejudicando o equilíbrio financeiro e a
capacidade de investimento dos prestadores na universalização e na melhoria da qualidade dos serviços
prestados à população. Acarretam também a captação
de maiores volumes de água, recurso natural finito e
cada vez mais escasso.
O setor saneamento representa mais de 2% do consumo anual de energia elétrica do País, segundo dados
do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel). Os gastos com eletricidade são o segundo
maior custo operacional para a maioria dos prestadores.
Embora vários prestadores e governos venham atuando 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 premissa de que as perdas são, fundamentalmente, um problema 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, financeira e social), bem como a participação de funcionários de todos os níveis hierárquicos e
de usuários dos serviços, implementando um processo
de gestão integrada e participativa do Sistema de Abastecimento 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 principais instrumentos do projeto para o alcance deste objetivo. A expectativa é de que a internalização do novo
modelo de gestão na estrutura e nas rotinas de trabalho 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 multidisciplinar de consultores do PMSS, articulando conhecimentos de algumas das mais modernas experiências
nacionais e internacionais no setor saneamento: adaptação à realidade brasileira de princípios, métodos
e técnicas desenvolvidos ou recomendados pela International 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 controle 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, contratado 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 contexto organizacional e operacional, gerando um conjunto
diversificado de experiências que retratam diferentes
realidades brasileiras para a prestação dos serviços de
abastecimento de água.
Os registros das experiências dos dez projetos demonstrativos COM+ÁGUA estão reunidos em publicações
que podem ser acessadas por quaisquer profissionais
ou cidadãos interessados, como este estudo de caso, e
também compêndio metodológico, coletânea de técnicas 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

Pactuação com direção do prestador

gerenciamento integrado do controle
e redução das perdas de água e do
uso eficiente de energia elétrica em
sistemas de abastecimento de água

Diagnósticos Técnico
e Social do prestador

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

GTs Téc

COMITÊ GESTOR

GT MOB

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

Planos de Ação 7, 8 e 9

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.

2
3

O todo e as partes

1

Subprojetos
4

9

1 Macromedição e Automação
2 Sistema Cadastral Técnico
e Modelagem Hidráulica

5

8
6

8
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3 Controle e Redução de Perdas Reais
4 Gestão do Uso da Energia

5 Controle e Redução
de Perdas Aparentes

6 Sistema de Planejamento
7 Instâncias Participativas
8 Comunicação Social
9 Educação e Cultura

PGI 2 - direção ajusta
e valida o PGI 1

Planos de Ação 1 a 6

Plano MOB Interna e Externa

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 simples, na medida em que o projeto contempla uma ampla
diversidade de ações – desde engenharias complexas
como modelagem hidráulica, passando por ações administrativas na gestão de contas de energia, procedimentos na área comercial e atividades de mobilização.
Todas essas ações são objeto de um planejamento minuciosamente predefinido, que englobe os passos a serem seguidos e possíveis resultados a serem alcançados
(Subprojeto 6 – Planejamento e Controle Operacional).

PGI 3 - propostas dos funcionários
incorporadas ao PGI 2

Oficina Direção e Chefias

Oficinas Setoriais
com funcionários

Ações na célula demonstrativa
(Zona de Medição e Controle do SAA)

ACDs

• 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.

O desenvolvimento das ações remete aos subprojetos
7, 8 e 9 (Instâncias Participativas, Comunicação Social e
Educação e Cultura) que, juntamente com o gerenciamento do uso eficiente de energia elétrica, são o diferencial do Projeto COM+ÁGUA. Dentro do contexto desses
subprojetos, o projeto está em constante monitoramento 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.
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E D I T OR I A L

ROTEIRO DE TRABALHO

SALTO DE QUALIDADE

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

O Serviço Autônomo e Municipal de Água e Esgoto de Caxias do Sul viveu
um choque de qualidade com a experiência do COM+ÁGUA. Foi por meio do
projeto que o SAMAE, uma tradicional autarquia com mais de quatro décadas,
incorporou as modernas ferramentas de gestão e de controle e redução de perdas. O sistema já contava com mais de 20 macromedidores e, pelo menos na
Célula de Controle, foi realizado o recadastramento geral dos clientes.
O prestador de serviço incorporou práticas na atualização do cadastro dos
imóveis e clientes, na fiscalização de ligações inativas, na cobrança de débitos,
na negociação de dívidas e religações e num cadastro de fontes alternativas de
abastecimento.
Com relação ao consumo de energia elétrica, o COM+ÁGUA encontrou oportunidades de economia da ordem de R$ 210 mil por ano, que pôde ser obtida
por meio da adoção de medidas como o melhor enquadramento tarifário ou a
correção do fator de potência dos motores.
Esses dados foram levantados em análises de alguns procedimentos e medidas, que serviriam de referência para uma adoção mais ampla de gestão com
foco na eficiência. O prestador de serviço se diferencia dos demais por contar
com equipamentos de grande porte. Gasta R$ 10 milhões com um consumo de
30.720 MWh em 69 instalações.
No âmbito da mobilização social, o projeto identificou e incentivou talentos
artísticos entre os funcionários. Por meio de oficinas de teatro, coral, interpretação poética, meditação e artes plásticas, o Grupo de Trabalho em Mobilização
conseguiu movimentar e envolver todo o quadro funcional. Foram organizadas
diversas exposições e tanto coral como teatro passaram a ser solicitados para se
apresentar em eventos fora do âmbito do SAMAE. A mobilização foi o diferencial no projeto, pois mexeu com algo até então inédito: o emocional, valorizando e motivando seus colaboradores, promovendo integração entre as áreas.
Esse envolvimento prazeroso fez com que as oficinas de capacitação técnica
tivessem grande participação, bem como as oficinas setoriais, que tiveram adesão de 82,75% dos servidores. Ressalte-se que os servidores foram convidados
e não convocados!

• 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 Comitê 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 Mobilização 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 oficinas/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 Desperdício (ACDs), funcionários que se constituíram voluntariamente nas oficinas 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.
• Oficina 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 eficiente de energia elétrica após a conclusão do
apoio institucional.
• Criação de instrumentos para registro e divulgação interna/externa dos projetos demonstrativos (boletins eletrônicos, portal Web, duas revistas, três vídeos gerais e um videomemória para cada um dos dez prestadores, acervomemória fotográfico, 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.
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CAXIAS DO SUL
Sistema de abastecimento dispõe
de instalações de grande porte
Gestão tradicional do serviço de água
Microrregião:
Vinícola e parte do
planalto dos Campos
de Cima da Serra
• Altitude média: 750 m

Índice pluviométrico:
1.700 mm (média ao ano)

Serviço Autônomo
Municipal de Água
e Esgoto (SAMAE)
• Número de servidores: 358.
• Extensão da rede: 1.400 km.
• Índice de consumo de energia elétrica
(SNIS I058): 0,73

kWh/m3.

• Consumo energia elétrica água (SNIS A

28

):

30.720 (1000 kWh/ano).

• Perdas reais: 444 l/lig/dia.
• Perdas aparentes: 129 l/lig/dia.
• Perdas totais: 573 l/lig/dia.

Fuso horário UTC-3
Área total

1.588,4 km2

Fundação 1890
Clima

temperado

Números do sistema

Densidade 226,8 hab/km2
Gentílico

• 102.482 ligações de água ativas
hidrometradas.

caxiense

Apelido Campo dos Bugres

IDH

PIB

População

R$ 8.422.381.000,00 (IBGE 2002-2005)

Região

Nordeste do Rio Grande do Sul

PIB per capita

Bacia

0,818 (PNUD/2007)
399.038 habitantes (IBGE-2007)*

no divisor de águas entre as bacias dos Rios Caí e Taquari-Antas

• 140.506 economias ativas.
• 99,3% da população conectada ao
sistema distribuidor.

• 84% do esgoto domiciliar é coletado.
• 99% do lixo doméstico é coletado.

R$ 20.838,00 (IBGE 2002-2005)

Índice de alfabetização

IDH – 0,857 (PNUD-2000)

* população estimada

Perspectiva meramente ilustrativa
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Com um vigoroso parque industrial e uma produção tão diversificada que engloba praticamente
tudo, de um simples talher a um
robusto caminhão, Caxias do Sul
é o segundo pólo metal-mecânico do Brasil. O município tem um
total de 29.032 empresas, com
127.182 empregos formais. Com
PIB acima de R$ 8 milhões (2005),
Caxias do Sul está na lista das 50 cidades com maior PIB do país. Tudo
lá impressiona. A rede de iluminação pública é proporcionalmente a
melhor do Brasil, com 37 mil pontos; 99,3% da malha urbana tem
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água encanada e tratada e rede
de esgoto; a limpeza urbana é
organizada num sistema de coleta seletiva de lixo, com usinas
de reciclagem.
O setor agropecuário, apesar
de contar com apenas 7,5%
da população economicamente ativa, também é forte. Caxias
do Sul é o maior centro de produção de hortifrutigranjeiros
e o maior PIB agrícola do Rio
Grande do Sul. Destaque para
a produção de uvas, que motiva a realização da Festa da Uva,
um grande evento bienal onde

é exposta a diversificada produção da região. Distante 120
km de Porto Alegre, Caxias do
Sul situa-se na encosta superior do nordeste do Rio Grande
do Sul, parte na extremidade
leste da microrregião vinícola
e parte no planalto dos Campos de Cima da Serra. Região
também conhecida como Roteiro da Uva e do Vinho.
Até por volta de 1864, a região da atual Caxias do Sul era
território dos índios caingangues, daí seu nome original
ser Campo dos Bugres. Por

lá passavam apenas os tropeiros, em número sempre
crescente. Apenas os jesuítas
haviam tentado estabelecer
reduções indígenas ali, mas
sem sucesso. Foi essa região
do Campo dos Bugres que recebeu, a partir de 1875, parte
expressiva das primeiras levas
de imigrantes italianos, em
sua maioria camponeses da
região do Veneto, desalojados
no processo conflituoso de
unificação da Itália. Estabeleceram-se principalmente em
Nova Milano. Em 1877, a denominação oficial do assentamento passou a ser Colônia
Caxias do Sul, em homenagem ao Duque de Caxias.

Prefeitura de Caxias do Sul

Caxias do Sul está na lista dos 50 maiores PIBs do país

Caxias do Sul
é um grande pólo
regional, que
abriga mais de 29
mil empresas que
empregam mais
de 127 mil pessoas

to da população, ampliando o
leque de manufaturados até
chegar ao vasto parque industrial que possui hoje. Mas foi
por meio da uva e do vinho
que Caxias do Sul se projetou
no Estado e no País, tornandose o berço do turismo do Estado quando, em 1931, lançou a
maior festa municipal do sul:
a Festa da Uva.

A cidade nos seus primeiros anos
Luiz Chaves / Prefeitura de Caxias do Sul

Luiz Chaves / Prefeitura de Caxias do Sul

Qualidade urbana e vigor econômico

Um ano depois, a Colônia Caxias do Sul já possuía 3.849 habitantes, a maioria deles agricultores. Apesar deste perfil, na
sede concentravam-se algumas
casas comerciais, especialmente as de secos e molhados, e
pequenas fábricas como funilarias, carpintarias, marcenarias,
olarias, ourivesarias, ferrarias,
moinhos, selarias, sapatarias e
alfaiatarias, que conferiam auto-suficiência à colônia emergente. No dia 1º de junho de
1910, Caxias do Sul foi elevada
à categoria de cidade, no mesmo dia que chegava o primeiro
trem, ligando a região à capital
do Estado.
Vários ciclos econômicos marcaram a evolução do município ao longo desse século.
O primeiro deles foi a agricultura de subsistência, que se concentrou na produção de uva,
vinho, trigo e milho, dando
origem a uma industrialização
doméstica. Todo o excedente
era comercializado. Logo a indústria caseira se diversificou,
acompanhando o crescimen-

Monumento ao imigrante
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Educação Ambiental

Vista interna do Museu da Água

Dentre as atividades de sensibilização propostas pelo COM+ÁGUA foram realizadas, internamente
para os colaboradores, oficinas de educação ambiental e de artes, além das oficinas setoriais. O SAMAE
se preocupa também em desenvolver ações de mobilização externas, por meio de apresentações do
coral, teatro, palestras em escolas e outros grupos organizados na célula, que enfatizam o uso racional
da água. Outro exemplo de mobilização externa é o Museu da Água localizado na Célula de Controle
Pioneiro, junto aos Pavilhões da Festa Nacional da Uva. Trata-se de um conjunto arquitetônico que reproduz a principal Avenida de Caxias do Sul, em 1885. O museu é uma escola de Educação Ambiental
que atende todo município bem como todo país, nos eventos de abrangência nacional. Dentro da
réplica/museu há um painel iluminado que representa o ciclo da água, a maquete do Sistema Marrecas
e são distribuídos materiais informativos sobre a importância de evitar o desperdício da água e dicas
de uso racional.

Samaezito e o declamador/operador de ETA Jesus Suli dos Santos

Integração
Motivação
Valorização

Um dos principais objetivos da mobilização social foi promover uma mudança cultural
propondo momentos de integração e atividades de valorização, motivação e sensibilização
aos seus colaboradores, potencializando as ações com enfoque no COM+ÁGUA.
Pela primeira vez, houve uma sensibilização em grande escala que, através do emocional,
implantou valores que estão sendo incorporados pela cultura do SAMAE.
Réplica de Caxias do Sul que abriga o Museu da Água
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Poesia
Trecho de uma das 20 poesias expostas
no SAMAE, de Dione de Lourdes Vist,
há quinze anos agente administrativa.

Flagelo

Campanha
interna de
divulgação
Com o objetivo de criar expectativa com
relação ao projeto dentro do SAMAE, foi
afixado em todos os murais dos prédios
do prestador de serviço um cartaz com o
logo do COM+ÁGUA em tamanho A3
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Assistira às dores de uma criança,
esculpidas na face inocente,
de olhos tristonhos sem esperança,
filme em slow motion na minha mente...
Um corpinho pequeno e franzino,
para sua vida de nove anos.
Quanta tristeza, pobre menino,
angústia e flagelo cotidianos!
Pés descalços, do chão machucados,
sob horizontes da vila ou sertão,
nesses caminhos, abandonados.
Ser desprovido de amor, água e pão,
cenas que se reprisam no mundo.
E cruzamos os braços, meu irmão!
Trecho de uma das 25 poesias de Leandro
Patrício, poeta e procurador do SAMAE
desde 1988.
Saciando a Sede
(Do livro de poesia Garimpo de Paixões)
Água viva; Água morta.
A que queima sem matar,
A que mata sem queimar.
Nem uma, nem outra,
Mata a sede.”...

Artes plásticas
O GT MOB organizou exposições dos talentos do SAMAE, como a dos mangás
de Manuel Vargas Neto. Estagiário do Setor de Comunicação, cursa desenho
gráfico e aprendeu a desenhar mangás sozinho, aos 14 anos. Também integram as exposições as telas resultantes das oficinas de pintura, poesia e desenhos com grafite.

Pintura
Quadro (40 X 50 cm)
Leandra Fanton Tomazzoni
Assessoria de Informática

Quadro (40 X 50 cm)
Marlei Webber de Oliveira
Divisão de Água
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PREENCHENDO LACUNAS
Os serviços de água e esgotos em Caxias do
Sul são operados pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), autarquia municipal criada em 1966. O SAMAE tem demandas relacionadas a programas de melhoria de
gestão, implantação sistemática de informações
gerenciais e indicadores de desempenho. Também abre espaço para melhorias em programas
específicos destinados à habitações subnormais,
bem como para uma adequada organização interna destinada ao controle e redução de perdas
e uso eficiente de energia.

Levantamento de perfil de consumo
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Sobre este aspecto, verificou-se a existência no
SAMAE de um grupo funcional de assessoria à direção, informando o índice de perdas, com dados
globais repassados pelos diversos setores envolvidos na operação do sistema de abastecimento.
Foram observados grandes avanços, a exemplo
do software de gerenciamento comercial antigo,
em Cobol, que está sendo substituído gradativamente e com muita eficiência por um novo sistema de banco de dados, desenvolvido em SQL.
A totalidade das ligações era hidrometrada,
exceção feita às ocupações irregulares ou habitações subnormais, que eram macromedidas,
mas não faturadas. Com relação aos hidrômetros instalados no sistema, aproximadamente
78% tinham seis anos de uso ou mais e apenas
0,1% apresentava-se com menos de cinco anos
de uso, evidenciando oportunidades de ações
de controle e redução de perdas.
O sistema estava setorizado em 50%, não havendo um Plano Diretor de Água ou projeto atualizado de setorização. Havia cerca de 60 VRP’s
implantadas, ainda que sem registro cadastral,
e 30 boosters operantes, que garantem a operacionalidade do sistema em termos de pressões.
O SAMAE dispunha de equipes voltadas à pesquisa de vazamentos não visíveis, porém as campanhas não eram sistemáticas, o que diminui os
resultados voltados à redução das perdas. Contudo, identificou-se no SAMAE grande comprometimento das equipes na implementação das
ações recomendadas pelo COM+ÁGUA.

Célula de Controle
A célula escolhida pelo SAMAE em Caxias do Sul foi a do Pioneiro, formada
pelos bairros Nossa Senhora da Saúde, Pioneiro e diversos loteamentos.
Possui regiões com relevo acidentado, propícias para estudos de controle
de pressão. Segundo levantamentos do SAMAE, as cotas máximas e mínimas são respectivamente de 818 m e 727 m.
Existem atualmente VRP´s instaladas nos bairros Vila Industrial, Nossa Senhora da Saúde e Recanto dos Pinheiros. O manancial Maestra é
o responsável pelo abastecimento do Pioneiro, com água tratada pela
ETA Celeste Gobato. É alimentado por uma rede de diâmetro nominal de
200 mm, em ferro fundido, onde foi instalado um macromedidor do tipo
Woltmann DN 150 mm.
A célula possui um reservatório com capacidade de 150 m3, que funciona como sobra do sistema e é abastecido
por recalque. A célula, com cerca de 3.039 ligações, possui aproximadamente 38 km de redes (3% do total), uma dimensão que supera o máximo recomendado pela IWA. Por este motivo, a célula do Pioneiro apresenta subdivisões,
às quais se configuram em áreas de VRP. Há que se considerar, entretanto, que essas subdivisões têm seu isolamento
duvidoso, em razão dos problemas cadastrais de rede e manutenção das VRP´s implantadas.

Vila Industrial (loteamento)
Rua Firmino Pandolpho 50 mm de diâmetro

Recanto dos Pinheiros
Rua Luiz Franciscutti 50 mm de diâmetro

A sua subdivisão em Zonas de Medição e Controle (ZMC) criou os subsetores Nossa Senhora da Saúde, Vila Industrial
e Recanto dos Pinheiros, onde foram instaladas VRPs, indicadas nos mapas.

COM+ÁG U A
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O GRANDE DESAFIO
O diagnóstico do COM+ÁGUA chegou a uma estimativa de que as perdas de água no SAMAE
totalizaram 64,7% do volume disponibilizado, sendo 57,1% na distribuição e 7,6% na comercialização (perdas aparentes). As contas em alta-tensão eram inspecionadas apenas visualmente, não
existindo um sistema de gerenciamento.

Perdas de água
Apenas um dos macromedidores de vazão
existentes operava. O controle de nível nos reservatórios era realizado localmente e o controle das medidas de pressão no sistema, feito por
meio de 30 VRP’s configuradas e mantidas por
funcionários, não era devidamente registrado.
Havia intervenção na rede pela manutenção
hidráulica sem notificação ao controle operacional. Dada a complexidade que evidenciou
o diagnóstico de perdas do sistema integrado do SAMAE, com cinco sistemas produtivos,
o ferramental de Balanço Hídrico disponibilizado pelo projeto foi exaurido na Célula de Controle, com as variáveis devidamente controladas, conforme pode-se observar a seguir.

Perdas de água no SAMAE
Célula do Pioneiro*
• Índice de Vazamento da Infra-estrutura 5,6
• Perdas reais em relação ao volume disponibilizado

30%
253.432 m3
163 l/lig/dia (margem de erro +/- 6,7%)
• Perdas aparentes em relação ao volume disponibilizado

12,1%

102.958 m3
65 l/lig/dia (margem de erro +/- 0,6%)
• Perdas totais em relação ao volume disponibilizado

42%

356.390 m3
As questões mais urgentes
228 l/lig/dia (margem de erro +/- 7,0%)
eram a gestão do sistema e a
redução dos índices de perdas Demanda média

Energia elétrica

Mobilização Social

O SAMAE de Caxias do Sul tem um gasto
anual com energia elétrica na ordem de R$ 10
milhões, com um consumo de 30.720 MWh em
69 instalações. O SAMAE não tinha um sistema
de gestão estruturado dos recursos de informática, com normas e procedimentos e gerenciamento de indicadores de eficiência. As verificações eram apenas visuais das principais contas.
Os dados das contas eram lançados em planilhas
Excel, que traziam informações mensais do conjunto das instalações sem o agrupamento dos
dados históricos de 12 meses por instalação. Isso
dificultava a análise, ficando restrita a comparação se havia desvios entre os valores totais.
A equipe responsável pela gestão energética não era estruturada para resolver problemas
inerentes. Igualmente havia uma carência com
relação à qualidade e à quantificação dos profissionais alocados. Não havia a disseminação da
necessidade do controle efetivo das contas de
energia elétrica, ficando o assunto restrito à área
operacional.

Em 2006, a equipe que visitou o SAMAE para
a realização do diagnóstico situacional fez algumas constatações. Na Gerência de Controle Operacional, subordinada à Divisão de Água, havia a
Seção de Monitoramento, Operação e Controle
de Perdas que trabalhava especificamente no
atendimento e manutenção de vazamentos.
Uma das ações desenvolvidas em 2005 pela
equipe foi o levantamento do consumo dos estabelecimentos públicos e prédios próprios no
município. A autarquia formou, em 2001, uma
Comissão Especial para implantação do Programa de Redução de Perdas de Água, criado por
meio de duas portarias.
Apesar da preocupação a respeito das perdas de água, o envolvimento em ações concretas ainda recaía sobre um pequeno grupo que
atuava especificamente no controle de perdas.
O prestador de serviço não possuía grupo artístico de suporte aos trabalhos de sensibilização
e educação ambiental. Durante a visita, foram
vistos figurinos de dois personagens criados
especialmente para o SAMAE – Samaezito e
Caixa D’água – usados em eventos educativos,
principalmente nas escolas, sendo amplamente reconhecidos por crianças e adultos. Havia,
ainda, um grupo de teatro contratado para
eventuais apresentações, que, apesar de desativado, ainda era citado pelos servidores como
algo positivo.

• Volume total disponibilizado (em 12 meses)
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Perdas
Reais

Provocadas por vazamentos nas
redes e ramais

Perdas
Aparentes

Provocadas por erros de medição
e fraudes

847.070 m3
• Demanda média (litros/segundo) 26.9
* Dados do Balanço Hídrico de jan/08
Monitoramento de energia

COM+ÁG U A
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Uma lupa sobre o sistema
Informação é a base do controle

Reunião de capacitação

O SAMAE passou um “pente-fino” na área da
Célula de Controle, que recebeu o foco do projeto, fazendo o recadastramento geral de seus
clientes. Essa decisão foi baseada na recomendação da capacitação em processo na área de
perdas aparentes, feita diante das divergências
encontradas nos exercícios de campo. O índice
de suspeita de fraudes foi de 1,54%.
O prestador de serviço está atualizando os
dados cadastrais dos imóveis (categorias, número de economias, etc.) e dos clientes da empresa (nome, telefone, CPF, CNPJ, etc.), fazendo
a fiscalização de inativas, a cobrança de débitos, negociando dívidas e religações, em casos
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de ligações cortadas ou suprimidas, ou ainda
as abastecidas por derivação de outras ligações,
bem como cadastrando fontes alternativas de
abastecimento.
Encontra-se em desenvolvimento o cadastro dos setores de abastecimento e comercial,
com o objetivo de compatibilizar os cadastros
comercial e técnico.
O prestador de serviço está implantando
o cadastro de grandes consumidores, com o
desenvolvimento de um sistema específico ou
a sua identificação no rol normal, para emissão
de relatórios de acompanhamento e gerenciamento dos consumos.

Na implantação do COM+ÁGUA, o sistema
comercial do SAMAE foi adequado para reunir
informações necessárias para uma gestão com
qualidade. Entre os principais aspectos, que
demandavam melhor desenvolvimento, destacavam-se a compatibilização com o cadastro
técnico-operacional, integrando a macro e a
micromedição por setores de abastecimento,
e o estabelecimento de uma sistemática de atualização cadastral do cliente e de hidrômetros.
Nos dias 26 e 27 de março/2008, ocorreu a
Capacitação em Processo em Gestão Comercial
e Técnicas de Controle e Redução de Perdas Aparentes e Submedição e Levantamento de Perfil
de Consumo. Assim, foi realizada a seleção de
30 consumidores residenciais, contemplando
clientes dentro e fora da Célula de Controle, com
as seguintes características: categoria residencial, uma economia, com reservatório, consumo
mensal entre 5 e 20 m3/mês, sem registros de
ocorrências de leitura.
Outrossim, foi realizada visita em cada consumidor, abordando-se os pontos de consumo, bem
como verificando a perspectiva da instalação de
um medidor-padrão (hidrômetro volumétrico),
e um data logger em série com o hidrômetro do
imóvel utilizado para a leitura, num período de
sete dias seqüenciais. O grau de submedição do
parque de hidrômetros encontrado foi de 26,06%,
com uma margem de incerteza de (+/-) 29,47%.

Data logger

O SIG começou a ser implantado em 2007, em
três frentes: conversão do sistema legado, projetos em andamento e projetos novos. Já foi realizado um projeto piloto, por meio do AutoCAD
Map ligado ao Sistema Comercial, utilizando SQL
para os dados tabulares e .dwg para os arquivos
de desenho. Não está sendo utilizado banco de
dados geográfico

COM+ÁG U A
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Ações para organizar informações
O Projeto COM+ÁGUA fomentou, entre julho e agosto/2007, a troca de 377 hidrômetros.
As substituições ocorreram como conseqüência das ações de manutenção preventiva dos
hidrômetros por tempo de utilização e provocaram um aumento de 15,45% nos valores medidos. Os trabalhos de manutenção envolveram
ainda, no mesmo período, ações de desinclinação dos hidrômetros e de monitoramento
dos grandes consumidores, inicialmente com
consumo igual ou superior a 200 m3, identificados por meio do histórico de consumo.
Por meio de estudos foi detectado que 95%
dos hidrômetros instalados na célula são de pequeno porte, entretanto os consumos de hidrômetros de maior capacidade em geral têm um
peso nos volumes medidos e faturados. Desta
forma foi estabelecida uma estratégia diferenciada nos programas de troca, dando prioridade aos hidrômetros de maior capacidade.
Com objetivo de flexibilizar o acerto dos
devedores inadimplentes, bem como proporcionar condições de negociação compatíveis
com as condições econômicas dos consumidores, foi instituído o Programa de Recuperação
Fiscal II de Caxias do Sul (Refis II), por meio da
Lei Complementar n.° 284, de 5 de junho/2007,
destinado a promover o parcelamento dos créditos tributários e não tributários devidos ao
município. A logística empregada na divulgação do Refis II foi por meio da mídia, folders,
bem como informação na própria conta de
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água. Como resultado, houve 657 negociações,
arrecadando R$ 510.005,97.
O projeto identificou 13 ligações isentas
de cobrança sendo que o maior consumidor
público é o Parque de Exposições da Festa Nacional da Uva.
O sucesso do Projeto COM+ÁGUA está diretamente vinculado ao conhecimento e à
participação de todos os agentes envolvidos,
em qualquer nível hierárquico, através de reuniões setoriais, palestras técnicas, discussão
e cobrança de resultados, utilizando todos os
meios de comunicação interna do SAMAE.

Ações futuras
Diversas ações são contínuas na operação de
sistemas de abastecimento de água e o SAMAE

Controle de áreas invadidas
Na fase de diagnóstico da Célula de Controle do Pioneiro, identificou-se um núcleo de 47
famílias com ligações clandestinas, atendidas pela
rede pública.
Na busca de solucionar a clandestinidade de
água, primeiramente a fiscalização comercial realizou trabalho de convencimento no núcleo, conversando com os representantes de todas as famílias
atendidas, explicando a real importância de que as
ligações fossem cadastradas.
Assim, em dezembro/2007 foi realizada a supressão de 21 hidrômetros coletivos, na entrada
do núcleo, evitando eventuais ramais clandestinos
na rede pública, apresentando resultados de consumos mensais de 500 m3, representando um total
arrecadado de R$15.508,00.

Padronização das ligações com cavalete múltiplo

pretende institucionalizar as seguintes atividades em sua rotina operacional:
• Realização de testes de estanqueidade em setores ainda não isolados e em setores que ainda
não tiveram sua estanqueidade confirmada.
• 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.
• Planejamento e instalação de macromedidores
em outros setores de abastecimento distribuídos
pela cidade.
Núcleo das 47 famílias
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Setorização
O sistema de Caxias do Sul está compartimentado em 28 setores de abastecimento, um
deles é a célula do Pioneiro. De forma geral,
esta setorização não pode ser considerada efetiva, dadas as dúvidas cadastrais não sanadas e
a necessidade de execução de testes de campo,
que permitam confirmar limites e respectiva estanqueidade. É necessária a elaboração de um
estudo de setorização para a criação de novas
Zonas de Medição e Controle (ZMC), com a realização de testes de estanqueidade, efetuando
obras hidráulicas para o completo isolamento
dos setores, adequando-os de acordo com as recomendações da IWA.
É muito importante, ainda, que a concepção
do abastecimento seja revisada, no sentido de
efetivamente operar os reservatórios do sistema,
minimizando a necessidade de abastecimento
em marcha e maximizando o abastecimento por
gravidade, por meio da conservação de redes
primárias, efetivamente como redes de adução
aos reservatórios. A realização de estudos de
setorização, suportados por modelo hidráulico
e medições diretas em campo, deverá subsidiar
claramente este estudo.
A macromedição no SAMAE, apesar de mostrar-se um item bastante arraigado na cultura
de operação do sistema, necessita de mais atenção quanto à manutenção e monitoramento
do sistema. Tem-se hoje implantado um poderoso parque de macromedidores, em grande
parte inoperante. Os medidores estão posicio-

28

COM+ÁGUA

nados em locais estratégicos, o que evidencia
o conhecimento do sistema pelos técnicos do
SAMAE, e, aliados a um trabalho de setorização,
poderão viabilizar resultados surpreendentes em
termos de diagnóstico de perdas do sistema.
O monitoramento sistemático encontra-se
bastante reduzido, em oito equipamentos dentre os 21 medidores eletromagnéticos implantados, além, é claro, da entrada da Célula de
Controle, onde está posicionado um medidor
Woltmann, devidamente monitorado. Segundo
informações do SAMAE, a quantidade de medidores eletromagnéticos inoperantes no sistema
é decorrente dos insucessos de um programa
de telemetria implantado. Por meio deste programa, diversos painéis foram danificados por
sobrecarga de tensão na linha telefônica a que
se conectavam.
Há que se registrar o sucesso do SAMAE na
implantação de um sistema de monitoramento de reservatórios, que não se constitui, ainda,
um CCO, mas marca o início de um processo desencadeado em decorrência dos trabalhos do
COM+ÁGUA. Este sistema, recém-implantado,
permite o monitoramento de nível dos reservatórios da principal Estação de Tratamento de
Água do município, a ETA Parque da Imprensa,
que atende mais de 60% da população do município. Também permite o monitoramento e controle a distância do status das bombas, vazões e
pressões do Setor Zona Nordeste, um dos setores abastecidos pela referida ETA.

Balanço Hídrico
A partir do ano de 2007, o SAMAE iniciou o cálculo do Balanço Hídrico com a aplicação do ferramental da planilha eletrônica disponibilizada pelo projeto. Segundo os resultados, a célula apresentou índice de perda de 228 l/lig/dia. Segundo o enquadramento do
próprio aplicativo eletrônico WB-Easycalc, o sistema é classificado no grupo de performance B, que caracteriza um potencial para melhorias significativas, com ênfase no gerenciamento de pressões, controle ativo de vazamentos e uma melhor manutenção da rede.
Analisando o valor das Perdas Reais Anuais Correntes (PRAC) de 253.432 m3, e comparando com as Perdas Reais Anuais Inevitáveis
(PRAI) de 45.462 m3, evidenciou-se um considerável volume de perdas que pode ser reduzido.
Deve-se salientar que o Balanço Hídrico requer a entrada de dados anualizados e a macromedição foi implantada na célula no final de
abril/2007. Os resultados obtidos podem ser aferidos pelo cálculo dos volumes de Perdas Reais Anuais Correntes, a partir da estimativa das vazões mínimas noturnas, obtidas, por sua vez, com o auxílio da ferramenta computacional desenvolvida na forma da planilha
eletrônica denominada Medição e Modelagem de Perdas Reais Anuais Correntes (MMPRAC).
Foi desenvolvida também no âmbito do Projeto COM+ÁGUA a planilha Modelagem de Perdas Aparentes a Partir do Consumo Per Capita Efetivo que afere o consumo per capita em l/hab/dia a partir da perda aparente obtida no Balanço Hídrico. O consumo per capita
é dado imprescindível para projetos de abastecimento de água e, em geral, pode ser utilizado para o dimensionamento de diâmetros
de tubulações, estruturas e equipamentos. Em sistemas que ainda não possuem medição, estimam-se os volumes de água de entrada
a partir do consumo per capita efetivo.

consumo autorizado
490.680 m3/ano
margem de erro
(+/-) 0,3%

volume anual de
entrada no sistema

consumo
autorizado faturado
450.482 m3/ano
consumo autorizado
não faturado
40.198 m3/ano
margem de erro
(+/-) 4,3%

847.070 m3/ano
margem de erro (+/-) 2,0%

perdas de água
356.390 m3/ano
margem de erro
(+/-) 4,8%

perdas aparentes
102.958 m3/ano
margem de erro
(+/-) 0,6%

consumo medido faturado
450.482 m3/ano
consumo não medido faturado
0 m3/ano

água faturada
450.482 m3/ano

consumo medido não faturado
31.031 m3/ano
consumo não medido não faturado
9.167 m3/ano
margem de erro (+/-) 20,0%

consumo não autorizado
6.655 m3/ano

água não faturada
396.588 m3/ano

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

margem de erro
(+/-) 4,3%

imprecisões dos medidores e erros
de manipulação dos dados
96.303 m3/ano
margem de erro (+/-) 12,0%

perdas reais 253.432 m3/ano
margem de erro (+/-) 6,7%

Balanço Hídrico da Célula do Pioneiro – SAMAE - jan/08
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Conceituação e aprendizado
O curso de Gestão Comercial e Técnicas de
Controle e Redução de Perdas Aparentes – módulo I, ocorrido em junho/2007, teve como conteúdo principal o Balanço Hídrico; cadastro comercial; cadastro técnico georreferenciado no
apoio da gestão comercial; sistema metrológico
de um parque de hidrômetros e metodologia
para determinar a submedição; processos comerciais; fraudes; e um estudo de caso aplicado.
Essa capacitação foi expositiva e conceitual, tendo participado cinco funcionários do SAMAE.
A capacitação em processo aconteceu entre
10 e 14 de setembro de 2007, e teve por objetivo avaliar, em conjunto com os participantes, a
situação de cada um dos tópicos abordados no
curso de junho, bem como oferecer treinamento a respeito da aplicação dos conceitos. Os temas foram: instrumentos de gestão cadastral e
Balanço Hídrico; gerenciamento de faturamento, cobrança e arrecadação; gestão da micromedição; gerenciamento do combate a fraudes,

de ligações inativas e de processos comerciais
(atendimento ao público e agentes comerciais).
Dessa forma, também teve por objetivo subsidiar a avaliação do estágio em que se encontrava o plano de ação, examinando a aplicabilidade
dos conceitos estudados e promovendo os ajustes necessários.
No que se refere às perdas reais, as capacitações propuseram a verificação da estanqueidade dos setores e sua respectiva macromedição e
recomendou-se o estabelecimento de rotinas de
pesquisa de vazamentos não visíveis e medições
pitométricas nas entradas das células e pontos
notáveis (médio e crítico) com utilização dos indicadores gerados pelo Balanço Hídrico como
instrumento de apoio à priorização de ações na
operação do sistema.
As ações de capacitação e assistência técnica
iniciaram-se com observações do cadastro operacional, realizando-se a análise da planta existente, com o intuito de propor, ainda no papel,
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A inserção de conceitos
modernos no dia-a-dia
do SAMAE foi um dos
grandes feitos do Projeto
COM+ÁGUA

Geofonamento

• A questão do padrão de cavalete, com torneira após o hidrômetro e quais os inconvenientes deste padrão.

Abordagens da capacitação em processo combate à fraude

• A questão da colocação dos lacres no tubete após o hidrômetro.

Técnicas para vistorias nos imóveis e para análise prévia e detecção de indícios de fraudes, por meio de análise

• O tempo de vida útil do hidrômetro.

de relatórios e indicadores. Foi destacado pelos participantes que no SAMAE esta atividade não é rotineira e que

• O embaçamento da cúpula de alguns modelos de hidrômetros.

falta dotar a área comercial de uma equipe dedicada exclusivamente ao combate a irregularidades.

• A padronização das instalações de ligação de água.

Esta equipe deverá ser equipada com os recursos necessários (veículos, equipamentos, rádios/celulares) e seus

• A questão da vazão mínima para acionar os mecanismos da relojoaria.

colaboradores deverão ser capacitados com as mais modernas técnicas de pesquisas de irregularidades. Ficou clara

• A relação custo x benefício dos hidrômetros de categorias metrológicas A, B e C.

a necessidade de que esta atividade seja rotineira, já que sempre haverá consumidores que buscam burlar a medi-

• E os indicadores para esta área.

ção do consumo de água.

Abordagens da capacitação em processo - micromedição
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uma setorização. Foi possível ampliar a visão do
sistema de perdas, levando aos funcionários a
compreensão de que, depois de fechada a área
e com as medições, é necessário realizar pesquisas de vazamento periódicas, abrangendo todas
as redes e ramais para a identificação e o reparo
dos vazamentos e para poder quantificar os volumes recuperados. A capacitação valeu, ainda,
para mostrar a importância de sistematizar as
pesquisas preventivas, de forma que se constituiu uma equipe para detecção e pesquisa de
vazamentos não visíveis.
Foi proposto pelo projeto o georreferenciamento da base cadastral, com utilização de
ferramentas SIG capazes de atualizar, ajustar e
adequar o cadastro, inclusive com vistas posteriores à sua utilização e exportação para um
software de modelagem hidráulica. Recomendou-se a construção e calibração de modelos hidráulicos para a Célula de Controle e para a rede
macro –esqueleto – do sistema.
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Investimento na supervisão de gastos
O SAMAE apresenta um quadro diferenciado em relação aos demais sistemas contemplados no Projeto COM+ÁGUA, por possuir instalações de grande porte tal como a
elevatória Ana Rech Faxinal, que opera com dois
conjuntos de motobombas de 2.000 CV e um de
1.600 CV e a EE Vila Maestra, com três conjuntos
de 200 CV, entre outras.
Quanto às oportunidades de redução dos
gastos por medidas administrativas, modernização e eficientização no SAMAE foram avaliados alguns casos, segundo procedimentos de
gestão e práticas de diagnósticos, que servirão
de referência para institucionalização e consolidação da gestão do uso eficiente de energia.
Das instalações analisadas, a EE B. Sagrada
Família poderia reduzir seus gastos anuais com
energia elétrica em R$ 30 mil com um melhor enquadramento tarifário. Esse valor representa 6%
do total. O enquadramento tarifário reduz ainda
os gastos de outras unidades operacionais, como
é o caso da EE Pioneiro, Fazenda São Ciro, Estrada
Federal BR-116, Fazenda Souza, Forqueta, B. Ana
Rech, B. Madureira, Professor Viero e Madureira
R. Gen. Arcy, onde há oportunidades de redução
dos gastos anuais da ordem de R$ 130 mil.
Para algumas das instalações analisadas,
supridas em baixa tensão, a mudança da tensão
de fornecimento prevê uma redução nos gastos
anuais da ordem de R$ 78 mil.
O projeto capacitou e disponibilizou instrumentos de medição como analisadores de
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energia, rotação, temperatura, vibração, datalogger, medidores de vazão, pressão e nível,
possibilitando uma estrutura para que a equipe
responsável pelo setor de energia pudesse atuar com eficiência.
O quadro de pessoal que compõe a equipe,
em face das capacitações e difusão da importância deste segmento no SAMAE, foi reestruturado sendo a equipe dimensionada e em
fase de contratação composta de sete funcionários dos quais um engenheiro elétrico e seis
tecnólogos.
O projeto proporcionou, ainda, levantamento e análise de indicadores, de contas e contratos, promoveu a sistemática de identificação de
oportunidades, redução de gastos por medidas
administrativas e intervenções técnicas.
Esta situação resultou na mobilização do quadro técnico-administrativo, ajudando a autarquia
a ingressar no programa de eficiência energética
da RGE, levando à implantação de um projeto
com foco em regras operacionais; reaproveitamento de grupos de recalque por otimização da
sua operação; deslocamento de carga em horários de ponta; e reduzindo demandas elétricas por
automação, telemetria e inversores de freqüência
e uso de software de supervisão. A expectativa de
economia deste projeto é de R$120 mil/ano.

Gasto anual com energia elétrica
R$ 10 milhões
Consumo 3.720 MWh em 69 instalações.

Medição de rotação do conjunto motobomba

Painel de controle operacional
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Na onda dos talentos artísticos
As ações de mobilização no SAMAE, além
da divulgação interna do Projeto COM+ÁGUA,
feita por meio de cartazes, flyers, reuniões e visitas técnicas e da organização e produção das
oficinas de capacitação, abriram espaço para os
talentos artísticos locais e usaram a arte como
ferramenta principal de mobilização.
A linguagem artística aparece na comunicação interna e externa do SAMAE. Foi criada,
na intranet, uma área destinada à Dica do Dia.
Nesse espaço virtual são publicadas diariamente
frases de efeito com a finalidade de conscientizar e sensibilizar sobre a preservação do meio
ambiente. Semanalmente são publicados desafios diversos, desde matemáticos e lógicos aos
focados em conhecimentos gerais e também
específicos sobre o SAMAE.
Como a coordenadora do subprojeto de
Educação e Cultura detém função de analista
de suporte na Assessoria de Informática, foi simples e rápido o processo de criação de formas de
socializar as informações digitais referentes ao
projeto. Foi disponibilizada internamente uma
pasta de acesso restrito a todos os integrantes
das equipes de trabalho do COM+ÁGUA com as
informações pertinentes ao projeto. Também foi

criada uma lista de distribuição no correio eletrônico com a finalidade de facilitar a comunicação dentro do Comitê Gestor.
Foi feita uma pesquisa para o levantamento
dos talentos e das habilidades artísticas existentes no quadro de colaboradores, por meio
de uma enquete enviada com o contracheque
de todos os servidores intitulada O SAMAE quer
conhecer os seus talentos. A partir da sistematização do resultado da enquete, foi definida a
realização de oficinas artísticas que contemplassem as demandas.
Foi criada a Comissão de Incentivo e Valorização dos Talentos Culturais do SAMAE, oficializada
através da Portaria n.º 17.759, de 27 de julho/2007.
O grupo tem como compromisso coordenar o
planejamento das oficinas de arte e demais atividades culturais com foco no público interno.
Foram realizadas oficinas artísticas, com a criação de um grupo teatral, coral (com honorários da
regente pagos através de patrocínio), interpretação poética, meditação e pintura em tela, além de
oficinas de educação ambiental. Também foram
realizadas exposições de artesanato, para os servidores, estagiários e terceirizados que tivessem interesse de mostrar e comercializar o seu trabalho.

A Exposição Cultural Talentos do SAMAE tem
o objetivo de divulgar o talento, muitas vezes
desconhecido pelos colegas, e as habilidades dos
colaboradores. A exposição é realizada em todos
os 18 prédios da autarquia que possuem trabalhadores permanentes. As poesias do procurador
Leandro Patrício inauguraram a exposição, que
teve continuidade com os mangás (desenhos
de histórias em quadrinhos japoneses) do estagiário Manoel Vargas Neto, poesias da agente
administrativa Dione de Lourdes Vist, telas pintadas pelos servidores nas oficinas de pintura e
desenhos do vigilante Lindones Castilhos.

Os funcionários foram convidados a assinalar suas habilidades artísticas e a fazer sugestões de
oficinas artísticas. No total, 43 questionários foram devolvidos devidamente preenchidos.
Música

Artes Plásticas

0

100 0

3%

compõe

Teatro
0

100

24% ator

Culinária

9% diretor
12% figurinista

0

Literatura

9% poesia, narrativa, crônica, roteiro e resenha
15% declamador

De quais oficinas participaria caso fossem oferecidas
0

Dança

os carregadores da tomada quando as baterias já estão carregadas, o consumo de energia seria equivalente à utilizada
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100

15% doces
21% salgados
15% outros

Você pode ajudar o planeta tirando o carregador da tomada ... Se 10% dos donos de celulares do mundo tirassem
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100

0% escultura
12% pintura
9% desenho
3% cartoon
18% artesanato
15% outros

28% canta
24% toca instrumento musical

Exemplos de frases do Dica do Dia
por 60 mil residências européias. Então, tire da tomada e comece a economizar energia. (Fonte: National Geographic)

Teatro

0

100

32% estilos diversos

100

44% teatro
38% coral
15% encontros poéticos
18% outros
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No terreno fértil das oficinas artísticas
As transformações provocadas pela globalização aumentam consideravelmente a carga
de trabalho, o que resulta em uma série de
inconvenientes físicos: dores de cabeça, dores
em articulações, cansaço, insônia, dores lombares, excesso de sono, sobrepeso e outros desconfortos diários. Mudar é necessário, saudável
e urgente. Saber equilibrar o lado pessoal e o
profissional é importantíssimo, uma vez que
nos leva a enxergar a vida de forma mais prazerosa e saudável.
As oficinas propostas pelo subprojeto de
Educação e Cultura tiveram como objetivo
minimizar o estresse permitindo uma melhor
qualidade de vida. Chefias e colaboradores têm
relatado a mudança positiva e significativa nos
diversos setores da autarquia.
O SAMAE é uma autarquia que tem, em seu
quadro funcional, 358 servidores, incluindo os
cargos em comissão, cerca de 70 estagiários e
140 terceirizados, sendo estes dois últimos números muito variáveis, lotados em 18 prédios
no município. As oficinas têm proporcionado
momentos de integração ímpar.
Colaboradores com mais de 15 anos no
SAMAE que não se conheciam, apesar do tempo de serviço prestado ao mesmo órgão, ou
que se conheciam apenas por nome tiveram
a oportunidade de se apresentar e apertar as
mãos. Momentos como o descrito foram comuns e serviram como incentivo à continuidade das ações de mobilização.

36

COM+ÁGUA

Coral
Coordenação: Cibele Tedesco (regente contratada por meio de patrocínio)
O grupo se reúne uma vez por semana nas dependências do prédio administrativo do SAMAE, das 17h15 às 19h.
Participam da atividade cerca de 15 servidores e, com freqüência, novos colaboradores têm se incorporado ao grupo.
A estréia aconteceu na Semana do Servidor (2007) com um repertório de quatro músicas. O coral já está no terceiro
repertório, criado para a 27ª Festa Nacional da Uva-2008.

Participantes da oficina de pintura

Teatro
Coordenação: Davi de Souza (profissional contratado pelo SAMAE)
O diretor criou e dirigiu a montagem de um esquete teatral seguindo a solicitação do GT MOB de desenvolver temas

Concurso de
talentos
As atividades artísticas levaram à criação de concur-

relacionados à proposta do COM+ÁGUA. O grupo tem 12 participantes e realizou 22 encontros preparatórios, duas vezes por semana, no espaço do profissional contratado que fica próximo ao prédio administrativo, das 17h15 às 19h15.
Foi montado o esquete A Água no Futuro, com 18 minutos e dois atores ensaiados para cada personagem. A estréia aconteceu na confraternização de final de ano (dezembro/2007) e, a partir daí, o grupo tem levado, de forma lúdica, educação
ambiental às escolas, empresas e entidades diversas.

sos e mostras dos talentos internos, como o Concurso Fotográfico. O tema da primeira edição foi Água
Nossa de Todo Dia. Os organizadores aguardavam
uma participação expressiva, uma vez que os prêmios eram convidativos: impressão de 100 fotos no
tamanho 10X15 cm para o 3º colocado, impressão
de 150 fotos no tamanho 10X15 cm para o 2º e uma

Meditação
Coordenação: Gabriel Moretto Ribeiro (funcionário voluntário)
A proposta de realização da meditação com o público interno foi apresentada por Gabriel Ribeiro, servidor da Assessoria
de Informática, com o objetivo de proporcionar um momento de relaxamento e introspecção na rotina de trabalho dos
servidores. As atividades de meditação acontecem uma vez por semana, com duas turmas e duração de 45minutos.

máquina fotográfica digital para o 1º lugar. Mas foi
preciso ampliar o prazo de inscrição e, no final, oito
pessoas inscreveram 13 fotos. No dia 12 de setembro/2007 foi realizada a premiação, em uma soleni-

Pintura

dade no final da tarde na Divisão Comercial, com a
participação dos colaboradores, direção do SAMAE,
patrocinadores e comissão julgadora.

Coordenação: Neusa Melotti (artista da oficina)
Foi contratada uma profissional para coordenar a oficina de pintura. As aulas se iniciaram com 12 inscritos, número-limite
para o bom desenvolvimento da oficina, divididos em duas turmas de seis participantes. As aulas são semanais, com duração de duas horas e se realizam nas dependências do SAMAE.
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A terceira onda
A oficina setorial é a etapa que marca a integração do COM+ÁGUA com a terceira onda da mobilização, momento em que o conteúdo do projeto é repassado para
o corpo de funcionários. Nessas oficinas são identificados os Agentes de Combate ao
Desperdício (ACDs), que têm atuação voluntária.
Para todas as oficinas se optou pelo convite em vez de convocação. Foram realizadas duas oficinas setoriais com os profissionais tercerizados que prestam serviços continuados, inclusive donos de empresas tercerizadas, totalizando 63 participantes. As
primeiras oficinas setoriais aconteceram na Divisão Comercial, em julho/2007. A partir
destes encontros, os colaboradores iniciaram a abordagem porta a porta em todas as
casas da célula visando esclarecimentos e substituição de hidrômetros sem gerar reclamações da comunidade.
Em setembro/2007, foram realizadas mais três oficinas com a Divisão Administrativa e, em novembro, as oficinas com a área técnica – Divisão de Água e Divisão de
Esgoto e Recursos Hídricos. Foram sete turmas
contemplando, em média, 30 participantes.
Foi realizada ainda uma reunião de mobilização, para sensibilização dos colaboradores
que realizariam o trabalho de detecção de vazamentos. Os principais temas abordados foram a relevância do trabalho deles na célula e
no SAMAE de forma geral, e a importância do
COM+ÁGUA.
Foram realizadas 14 oficinas setoriais com
a presença de 331 servidores e estagiários, o
que representa 82,75% do total de colaboradores, e três oficinas com a participação de
63 terceirizados (aproximadamente 46,66% do total). No final, 45 pessoas se candidataram a ACDs, o que equivale a 13,60% do total de participantes. A primeira reunião dos
ACDs foi no dia 13 de dezembro, no refeitório do Parque da Imprensa, para a primeira
discussão em grupo. Em junho/08 ocorreu outro encontro com o grupo de ACDs. A participação do grupo foi maciça e, ao final, foi extraída uma representatividade de quatro
pessoas para compor o Comitê Gestor.

“Atualmente,
os projetos são
elaborados com base
em diagnósticos
visando a melhor
implantação das ações”
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Coral do SAMAE

A força da mobilização
Há vários anos, o SAMAE não conseguia realizar uma confraternização de final de ano com sucesso. Boicotes
eram comuns. Acreditando na força de mobilização do COM+ÁGUA, foi apresentado à direção da autarquia
um projeto de confraternização contemplando todos os colaboradores, no final do expediente, no Querência, área onde se localiza o prédio que abriga a Divisão de Água e a Divisão de Esgoto e Recursos Hídricos.
É uma área verde ampla e agradável.
Sob uma lona montada no local, apresentaram-se o Coral do SAMAE e o Grupo de Teatro da autarquia
teve a sua estréia, ambos formados por colaboradores e criados a partir de uma iniciativa do subprojeto de
Educação e Cultura. Além do coral e do teatro, houve apresentações de declamação e de gaita realizadas
por talentos do SAMAE. Os ACDs tiveram um papel importante na organização do evento e auxiliando
na logística.
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O IMPACTO
O impacto das ações do COM+ÁGUA foi
medido por meio de questionários aplicados
pelos consultores do PMSS durante a rodada
final de visitas aos dez prestadores de serviço.
Os dados levantados serviram para identificar
e cobrir eventuais lacunas. O resultado está nos
quadros abaixo.

Gestão de
Perdas Reais

•

Utilização de
medidores portáteis

•

Utilização de data loggers

•

Diretrizes para
macromedição do sistema

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 economia de energia elétrica e redução de perdas de água.

Procedimentos novos
foram incorporados?

•
•

•

•

•

Procedimentos de
atualização cadastral

•

Modelagem da(s)
célula(s) / sistema

•

Capacitação em
gestão da modelagem

•
•

•

Combate a fraudes /
clandestinos / inativas

•

•

•

•
pouca coisa

muita coisa

tudo

•

•

Gerenciamento do uso
eficiente de energia

•

Mudanças de
categoria tarifária

•

Oportunidades de projetos
de eficiência energética

•

•

pouca coisa

muita coisa

tudo

•

em parte

nenhuma

poucas

muitas

•

•

Efetividade
do Comitê Gestor

•
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•

Utilização de indicadores
de desempenho
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sim

•

•

•

•
•

•

•

•
sim

não

•

•

•

não

•

•

•

tudo

•

Institucionalização
do Balanço Hídrico

Detecção e reparo de
vazamentos não visíveis

muita coisa

muitas

•

•

pouca coisa

poucas

•

Cálculo de indicadores
de desempenho

nada

nenhuma

•

•

•

em parte

•

•

•

Gestão de redes e ramais

em vias de

Planejamento

•
•

•

sim

•

•

Controle de pressão

não

•

•
•

•

•

Gestão de Energia Elétrica

Setorização e verificação
de estanqueidade

Melhoria da rapidez
no reparo de vazamentos

•

•

nada

•

Há evidências
de resultados?

Cadastro comercial /
gestão do cadastro

Capacitação em medições
elétricas e hidráulicas

•

Procedimentos novos
foram incorporados?

•

•

•

•

Micromedição / gestão
do parque de medidores

nada

•
•

O quanto mudou no
seu dia-a-dia?

Pesquisa do grau
de submedição

Há evidências
de resultados?

•

•

Diretrizes para automação
Revisão de
base cartográfica

Resultados potenciais

O quanto mudou no
seu dia-a-dia?

Técnicas de medição
de vazão, pressão e nível

Gestão de
Perdas Aparentes

em vias de

em parte

nenhuma

poucas

muitas

•

•

Integração das áreas
Envolvimento
dos funcionários

•

•

•

•

•
nada

pouca coisa

•

•
muita coisa

tudo

não

sim

em vias de

em parte

•
nenhuma

poucas

muitas
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MEDINDO A MOBILIZAÇÃO

UM NOVO CAMINHO

O Índice 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 a 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 SAMAE de Caxias do Sul apresenta mudanças importantes no que se refere à Mobilização Social, tanto internamente quanto na célula, no entanto, o intervalo de tempo entre as medições do Indicador de Mobilização foi
marcado por poucos encontros do Comitê Gestor e desarticulação dos ACDs justificando a pequena diminuição no
índice de mobilização interna.

No final do COM+ÁGUA, a base cadastral do SAMAE
estava georreferenciada, porém sem o uso de ferramentas SIG. Um modelo hidráulico calibrado e validado é
de grande valia para o planejamento de ações futuras,
como expansão de sistemas, simulação de cenários (incrementos pontuais de demandas, obras de reparo, etc.)
O SAMAE pretende criar uma equipe responsável pelo
cadastro e modelagem hidráulica.
O modelo hidráulico da Célula de Controle não foi
totalmente construído pelo SAMAE, e existem dúvidas
cadastrais, também, no interior da célula. A calibração
do modelo ainda depende, portanto, de finalização de
sua construção e carregamento. Para o restante da rede,
ainda depende de ações de ajuste cadastral e de dispositivos do sistema, como os pontos de monitoramento
existentes, porém inoperantes.
Recomenda-se, além da conclusão do modelo iniciado na célula, a construção do modelo do “esqueleto” do
sistema integrado, a partir do esquema hidráulico desenvolvido na última visita, como forma de compreender
e elucidar as variáveis da macro operação do sistema.
A correta definição dos setores de abastecimento, zonas

Equação do Indicador de Mobilização Social - Imob

Imob = 0.7 Imud ( 0.7 Imin + 0.3 Imex ) + 0.3 Iges
Índice de Mudança Cultural
Índice de Mudança Cultural Interna
Índice de Mudança Cultural Externa
Índice de Gestão da Mobilização

Imud
Imin
Imex
Iges

Até 100 pontos (100%)
Até 70 pontos (70%)
Até 30 pontos (30%)
Até 100 pontos (100%)

de pressão e distritos pitométricos é uma das ações mais
importantes. Se as condições operacionais e cadastrais
dos registros limítrofes das áreas não garantirem a perfeita estanqueidade, as avaliações relacionadas serão
prejudicadas ou mesmo inviabilizadas.
O modelo hidráulico irá consistir num ferramental
extremamente importante na adequação dos setores
de abastecimento e sua concepção com o foco no controle e redução de perdas de água e ganhos de eficiência energética.

Próximos passos
Novembro/2007

Imob = 0.7 Imud 64.0+ 0.3 Iges 84.0 = 70.0
Maio/2008

Imob = 0.7 Imud 67.0 + 0.3 Iges 76.5 = 69.8
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• Garantir a implantação da tecnologia Sistema de Informação Geográfica (SIG), para modernização e conexão das informações.
• Elaborar sistemática de trabalho, a partir de procedimentos estabelecidos, visando à atualização constante do cadastro técnico
existente de modo a atender às expectativas, quanto à agilidade deste serviço.
• Instituir procedimentos para garantir o acompanhamento dos serviços de campo por croquis, que facilitem a localização dos serviços a serem executados e ajudem na atualização do cadastro de forma a garantir confiabilidade.
• Ampliar a equipe de cadastro, visando a suprir a demanda requerida na atualização do mesmo, a partir de dados coletados em
campo e na elaboração dos modelos hidráulicos.
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Execução do Consórcio
Apoio

