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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 na Companhia
de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá
(SAEG), 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

O CASO GUARATINGUETÁ

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

Os ventos da globalização pressionam por transformações. Na Companhia
de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá (SAEG), o COM+ÁGUA
experimentou as conseqüências desta pressão. Histórica e tradicional cidade
do Vale do Paraíba, Guaratinguetá é servida por um dos mais antigos serviços
de abastecimento do País, inaugurado em 1895. O primeiro reservatório, capaz
de distribuir água para toda a cidade, é de 1897.
Quando os consultores do COM+ÁGUA chegaram lá, depararam-se com
uma empresa em transformação. A prefeitura da cidade, hoje com pouco mais
de 100 mil habitantes, estava promovendo a certificação dos serviços de água
pela ISO-9000.
Se em situações de desatualização tecnológica um projeto como o
COM+ÁGUA pode gerar ganhos expressivos, na SAEG os consultores teriam de
se valer do diferencial para ir além e, principalmente, não barrar o processo que
já estava em curso. Este estudo mostra como isso se deu, com todas as sutilezas envolvidas na prática de gestão participativa, e como a soma dos esforços
foi possível.
O mais importante avanço provocado pelo projeto na SAEG foi a eficiência
no uso da energia elétrica. O COM+ÁGUA conseguiu, com medidas de controle,
criar a possibilidade, até setembro/2008, de economia anual de R$ 211 mil, parcialmente já realizadas. Apenas com a gestão das contas de energia elétrica.
As equipes de controle e redução de perdas reais de água tiveram de lidar
com uma infra-estrutura de abastecimento muito antiga, o que dificultou a
implantação de medidas necessárias à sua redução. A ação do COM+ÁGUA
mudou a forma de operar o sistema, tornando-a menos empírica, propiciando
um aperfeiçoamento na gestão do parque de medidores de forma a ajustar a
especificação e compra de hidrômetros, provocando melhorias futuras no controle e redução das perdas.
Se o maior ganho foi em eficiência energética, o maior desafio foi enfrentado pela equipe de mobilização social, responsável por integrar os dois processos em curso, ao mesmo tempo que abria os caminhos para as ações das
demais equipes.

• 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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P E R FIL

GUARATINGUETÁ
1852

Números do sistema

• Uma canalização
trouxe água da Serra

• 32.320 ligações de água ativas

da

Mantiqueira até uma

hidrometradas (99,9% da população).

Índice pluviométrico:
1.360 mm (média ao ano)

pequena parcela da população.

1895

• Inauguração do serviço

de abastecimento,
um dos mais antigos do País.

1897

• Inaugurado o Reservatório

6.251 (100 kWh/ano).
• Perdas aparentes: 52 I/lig/dia.
• Perdas totais: 370 I/lig/dia.

• Inaugurado o Serviço

de Esgotamento
Sanitário.
décadas

kWh/m3.

• Consumo de energia elétrica água (SNIS A 028):

tratada para toda a cidade.

50/60

• Número de colaboradores: 198.
• 35.534 de economias ativas.
• 98% da população com água encanada. • Reservação total: 14.525m3.
• Adutoras: rede com 520 km de extensão.
• 90% do esgoto domiciliar é coletado
•
Sistemas de recalque: 45.
e 23% tratado.
• Índice de consumo de energia elétrica
• 100% do lixo doméstico coletado.
(SNIS | 058): 0,57

Geral. Distribuição de água não

1902

Companhia de Serviço
de Água, Esgoto e Resíduos
de Guaratinguetá (SAEG)

• Iniciadas a captação e o
tratamento de água do Ribeirão
Guaratinguetá. Construção da

Estação de Tratamento
de Água do Jardim Aeroporto.
Ampliação da ETA em 1969.

1996

• Construção da primeira

ETE – Estação de Tratamento

Microrregião: Vale do Paraíba
• Altitude média: 530 m

Não existem subabitações

de Esgoto.
Clima

2000

População

107.985 habitantes (IBGE/2007)

• Construção da segunda

ETE.

12

tropical de altitude
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Fuso horário

UTC-3

Índice de alfabetização 95,66% (IBGE/2007)

Área total

751 m2

IDH

0,818 (PNUD/2007)

Densidade

150,4 hab/km2

PIB

R$ 1.653.106.513,00 (IBGE/2007)

Fundação

1630

PIB per capita

Gentílico

guaratinguetaense

Apelido

R$ 11.600,50 (IBGE/2007)

Início da ocupação
da encosta das serras
Perspectiva meramente ilustrativa

Terra das Garças Brancas

COM+ÁG U A
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AL M A N A QU E

Saneamento municipal
em evolução

Com atividades diversificadas, Guaratinguetá ainda tem na agropecuária o setor mais pujante de sua economia. É das mais importantes bacias leiteiras do País, processo que teve início no começo do século passado
e evoluiu, na década de 50, para a produção de leite, transformando a cidade numa referência no setor.
Ainda conta com rebanhos bovinos, suínos, eqüinos, muares, caprinos, ovinos, bubalinos, aves e piscicultura.
É a segunda cidade na lista das mais importantes da região, atrás apenas de São José dos Campos.
A cultura de arroz alcançou bons níveis de produtividade no município. Também tem se constatado um crescimento na produção de hortifrutigranjeiros. Seu parque industrial merece destaque, com a mescla de estabelecimentos de pequeno, médio e
grande portes, principalmente nos setores alimentício, têxtil, químico e
metal-mecânico. Guaratinguetá possui um comércio antigo, que atende, além de sua própria população, moradores de ampla área do Vale do
Paraíba e do sul de Minas Gerais. O comércio conta com mais de 1.800
estabelecimentos.

Ecoturismo
Nos últimos anos, o ecoturismo tem tido grande desenvolvimento.
O que, somado aos fluxos turísticos religiosos, em razão da proximidade com Aparecida, por ser a terra de frei Galvão e pelas muitas
igrejas representativas dos tempos de ouro do café, possibilita à cidade uma grande movimentação comercial.

A cidade, a mais velha do Vale do Paraíba – foi fundada em 1603 –, é bem estruturada, pouco verticalizada
e com baixa taxa de ocupação do solo. Notam-se ainda alguns vazios urbanos, com bairros isolados. A maior
parte da cidade está no vale do Rio Paraíba do Sul, por isso, numa várzea mais ou menos plana. Com o crescimento urbano, alguns bairros vêm ocupando a encosta da serra, em cotas já bastante altas que dificultam
o abastecimento. Uma característica importante é a ausência de subabitações.
No século 18, por ser ponto de passagem para Minas Gerais e para as vilas de Taubaté e São Paulo e de partida
para Parati, teve importante participação no ciclo do ouro em Minas Gerais e foi o principal centro abastecedor do território mineiro, para onde mandou vários bandeirantes. No século 19, o café substituiu a cana,
a primeira fonte importante de riqueza, e trouxe grande desenvolvimento econômico, político, social e urbano,
e, em 1844, Guaratinguetá foi elevada à categoria de cidade. A estrada de ferro chegou em 1877, ligando a cidade à corte do Rio de Janeiro e a São Paulo, e, em 1905, a energia elétrica.
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Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Guaratinguetá

Tradição e riqueza

Pela Lei Municipal n.º 3.933, de 18 de junho/2007, o Serviço Autônomo de Águas, Esgotos e Resíduos
de Guaratinguetá (SAAEG) passou a denominar-se Agência Reguladora e Fiscalizadora do Serviço de
Água, Esgotos e Resíduos de Guaratinguetá (ARSAEG) e foi criado o Serviço de Água, Esgotos e Resíduos de Guaratinguetá (SAEG), sociedade de economia mista responsável pelos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos no município.
A Lei Municipal n.º 3.976, de 6 de novembro/2007, alterou o nome do Serviço de Água, Esgotos e Resíduos de Guaratinguetá para Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá,
mantendo o caráter de sociedade de economia mista e a sigla SAEG.
O objetivo da prefeitura do Município, ao promover essas mudanças jurídico-institucionais no saneamento municipal, foi adequar-se à Lei Federal n.º 11.445, de 5 de janeiro/2007, que estabelece as
diretrizes para o saneamento básico.

Transformação
O desenvolvimento das
ações propostas na metodologia de mobilização
social do COM+ÁGUA na
SAEG também ocorreu
em 2007, no contexto da
transformação da autarquia municipal em sociedade de economia mista,
um processo complexo,
que gerou mudanças na
estrutura administrativa e
no quadro de pessoal .

Este cenário em transformação impactou o desenvolvimento do componente social na prestadora,
causando descontinuidades na implementação das ações propostas. E, ao mesmo tempo, abriu
janelas de atuação e ajudou a criar condições favoráveis para a mobilização no futuro.

COM+ÁG U A
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LONGA HISTÓRIA NA BAGAGEM

CÉLULA DE CONTROLE

O início do abastecimento de água em Guaratinguetá data de 1852, quando uma pequena parcela da população
passou a ser servida com água canalizada vinda da Serra da Mantiqueira. O Serviço de Abastecimento de Água foi
inaugurado em 1895, sendo um dos mais antigos serviços urbanos do País. Em 1897 e em 1902, foram inaugurados
o Reservatório Geral, que passou a abastecer toda a cidade com água sem tratamento, e o Serviço de Esgotamento
Sanitário, respectivamente.
O município cresceu e se desenvolveu nas décadas de 50/60 e, para sanar problemas de falta d’água, foram iniciados a captação e o tratamento de água às margens do Ribeirão Guaratinguetá, com a construção da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Jardim Aeroporto. A primeira ETA foi construída em 1961 e ampliada em 1969. O Sistema de
Abastecimento de Água (SAA) foi criado como autarquia municipal em 1971.
Em 1996 foi construída a primeira Estação de Tratamento de Esgoto e, a partir de 2006, de acordo com a Lei
n.º 3.822, de 31 de outubro/2005, foi atribuída ao SAAEG a responsabilidade pela coleta e disposição final de
resíduos sólidos e a cobrança da taxa respectiva na conta de água. O sistema compreende cerca de 36 mil economias
(2006), que correspondem a 98% da população abastecida pelas redes de água da prestadora. São coletados 90%
e tratados cerca de 23% do esgoto domiciliar e 100% do lixo doméstico. A prestadora de serviço conta com aproximadamente 198 colaboradores.
Para atender à Lei Federal n.º 11.445, de 5 de janeiro/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e determina a criação de uma entidade reguladora, foi sancionada a Lei Municipal n.º 3.933, de 18/6/2007,
e o SAAEG passou a chamar Agência Reguladora e Fiscalizadora do Serviço de Água, Esgotos e Resíduos de Guaratinguetá (Arsaeg). A mesma lei municipal criou o Serviço de Água, Esgotos e Resíduos de Guaratinguetá (SAEG),
classificando-o como sociedade de economia mista por ações, responsável pelos sistemas de abastecimento de água,
esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos no município. Em 6/11/2007, a Lei n.º 3.976 alterou o nome para
SAEG – Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá.
O sistema de abastecimento é formado por um principal e nove isolados. O principal tem duas captações superficiais: uma no Ribeirão dos Lemes, que atende à área rural do município por gravidade, e outra no Ribeirão Guaratinguetá, que abastece a Estação de Tratamento de Água principal (convencional). Os nove sistemas isolados são
abastecidos por poços tubulares profundos (Santa Clara, Comerciários, Vila Municipal, Pingo de Ouro, Montes Verdes,
Los Angeles, Vila Ofélia e Engenho D’água) e por duas captações superficiais isoladas (Pedrinhas e Rocinha). O sistema
de distribuição possui uma reserva total de 14.525 m3.
A rede possui 520 km de extensão e a prestadora abastece 100% da cidade, com 32.320 ligações de água ativas
hidrometradas (99,9%). Há 45 sistemas de recalque, sendo os principais a Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB),
do Ribeirão Guaratinguetá, e quatro Estações Elevatórias de Água Tratada (EEAT), que representam 68% do consumo
de energia.

Para demonstrar os resultados operacionais economicamente positivos promovidos pela metodologia
COM+ÁGUA foram criadas Zonas de Medição e Controle
(ZMC), chamadas Células de Controle no âmbito do projeto. Nestas áreas foram feitas coletas e análises de dados
resultantes de medições de vazão e pressão e de detecção de vazamentos, fomentando o interesse dos participantes na compreensão do comportamento do sistema
distribuidor e seus problemas, bem como o uso de equipamentos destinados a atividades de controle e redução
de perdas.
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Um senhor
com mais de
150 anos
Em Guaratinguetá, em meados do século 19, a água
chegava a cem prédios particulares a dois contos de
réis, por meio da caixa do bairro do Alto das Almas.
A adutora de ferro era o único sistema que ligava o
bairro dos Lemes ao ribeirão, hoje represa, em canos
submetidos à pressão de 140 m de coluna d’água.
O sistema de abastecimento teve início, efetivamente,
em 1895, com a captação de água na serra, que seguia

São nas Células de Controle que se realizam as ações
de controle e redução de perdas. Integrando-se as diversas
células do sistema, obtêm-se dados globais da companhia.
Após estudar os setores mais antigos da cidade de Guaratinguetá, foi escolhido o Baixo Pedregulho – chamado de
subsetor Pedregulho – onde havia variáveis e informações
mínimas, necessárias para o desenvolvimento das ações, e,
ao mesmo tempo, condições desafiadoras, como a diversidade da rede, de calçamentos e tipo de consumidores.
A rede de abastecimento da SAEG é antiga, de ferro
fundido e galvanizado, com tubulações que variam de
diâmetro ao longo da extensão e, também, na idade, que
vai de 40 a 100 anos. Mas também apresenta redes novas
de PVC, PBA e DEFOFO. As ruas possuem calçamentos
de asfalto, paralelepípedo e bloquete. A diversidade se
repete na área comercial. O quadro de consumidores é
composto de perfis variados, com indústrias, lojas, postos de gasolina, escolas, creches e residências.
A ZMC escolhida apresentava desafios diretamente
ligados com as perdas de água: altas pressões; existência
de descargas de rede não controladas e desnecessárias,
fraudes e ligações clandestinas; e dúvidas quanto à setorização e estanqueidade da célula.
Características da Célula de Controle subsetor Pedregulho
n.º de ligações ativas

2.808

n.º de economias

2.964

hidrometração

100%

pela adutora até o reservatório do Pedregulho, de onde
era distribuída para a cidade. O serviço de esgoto surgiu
em 1902, com a criação do Serviço de Esgotamento
Sanitário pelo governo do Estado.

extensão da rede

25.675 m

rede em ferro galvanizado

5.531 m

rede em ferro fundido

393 m

rede em PVC PBA

19.751 m

COM+ÁG U A
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SISTEMA PERDE QUASE 1 3 DA PRODUÇÃO
As condições de operação do sistema de abastecimento de água da SAEG foram levantadas
em visitas das equipes técnicas de consultores às principais unidades e equipamentos do sistema, realizadas em fevereiro/2006. Na ocasião foram obtidos dados e informações nos três grandes
segmentos do programa.

Perdas de água
No âmbito de perdas reais, reuniram-se dados da macromedição e automação; setorização
da rede de abastecimento; sistema cadastral
técnico e modelagem hidráulica; controle de
pressão na rede; e pesquisa de detecção de vazamento. E para perdas aparentes, do cadastro,
de micromedição; faturamento e cobrança; fraude e sistema comercial.
Os valores para perdas aparentes foram estimados utilizando-se a “Planilha de modelagem de perdas aparentes a partir do consumo
per capita efetivo”, um aplicativo que ajusta
o valor do consumo per capita efetivo até que
o volume anual de perdas aparentes corresponda
ao volume anual obtido no Balanço Hídrico.
O índice de perdas totais chega a 38,82%,
o que representa um volume de mais de 4,7 mil m3
de água. A produção anual da prestadora de serviço é de pouco mais de 12,1 mil m3, que atende a
uma demanda média de 385 litros por segundo.

Perdas de água na SAEG
Guaratinguetá
• Índice de Vazamento da Infra-estrutura 8
• Perdas reais em relação ao volume disponibilizado

27,1%
3.286.472 m3
318 l/lig/dia (margem de erro +/- 17%)
• Perdas aparentes em relação ao volume disponibilizado

11,7%

1.424.146 m3
52 l/lig/dia (margem de erro +/- 10%)
• Perdas totais em relação ao volume disponibilizado

38,82%

Energia elétrica

Mobilização social

Com relação à energia, foi avaliada a eficiência elétrica e hidráulica nos sistemas de
bombeamento e a gestão da energia. Além da
falta de mão-de-obra qualificada neste segmento, comum na maioria dos prestadores de
serviço municipais de abastecimento de água,
a SAEG não fazia o acompanhamento do funcionamento das estações de bombeamento.
Também não havia, de forma sistemática, medição de grandezas elétricas e hidráulicas nem
o registro de testes de desempenho do sistema.
A prática era a usual na maioria dos prestadores
de serviço: as contas eram relacionadas e enviadas para pagamento. Estas listagens permitiam à
SAEG determinar o custo mensal total com energia, porém sem nenhuma intervenção técnica
que pudesse perceber possíveis irregularidades.
Detectou-se ainda a inexistência de instrumentos para medições elétricas. Obviamente
que, sem medições, o vôo é às cegas. “Se não
medir não tem como controlar.”

O diagnóstico em mobilização social foi elaborado pelos consultores do PMSS em novembro/2005. Os dados foram analisados segundo os
quatro eixos estruturantes para subsidiar o planejamento dos subprojetos 7 – Instâncias Participativas, 8 – Comunicação Social, e 9 – Educação e
Cultura, bem como ajudar no desenvolvimento
das ações do componente social do COM+ÁGUA.
Os consultores encontraram a SAEG em pleno desenvolvimento institucional, elaborando
seu planejamento estratégico, amplamente
divulgado tanto entre os funcionários quanto
entre a população de Guaratinguetá. Um dos
objetivos da reestruturação era a certificação
pela norma ISO 9.000, que envolve, entre outras
áreas, a de gestão de pessoas. Destacavam-se a
limpeza das áreas, o uso de equipamentos de
proteção individual (EPI’s) e uniformes novos,
aplicação de pesquisa de opinião (com perfil do
funcionário, identificação de aspectos de melhorias e percepção positiva/negativa sobre a
prestadora de serviço), cursos de alfabetização

4.709.618 m3
370 l/lig/dia (margem de erro +/- 10%)
Demanda média
• 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

12.132.979 m3
• Demanda média (litros/segundo) 385
• Consumo per capita efetivo
(entregues litros/hab/dia)

224.5

Instrumento de medição para elaboração de diagnósticos

e capacitação, entre outros.
Outro aspecto que se destacou foi o investimento na comunicação, com a implantação
de setor próprio, embora não institucionalizado no organograma, assim como a dotação
de recursos para projetos e programas comunitários e outras atividades voltadas para o
público interno.

COM+ÁG U A
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Como sempre, um problema de gestão
Peça fundamental do Projeto COM+ÁGUA,
o diagnóstico das perdas reais e das perdas
aparentes busca mudar o modo de funcionamento de abastecimento de água para
um sistema mais profissional, além de promover sustentabilidade pela automação de
medição e consumo. A iniciativa do Ministério
das Cidades, pelo Programa de Modernização
do Setor Saneamento (PMSS) da Secretaria
Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA),
baseia-se na idéia de que perdas de água são
problemas de gestão, por isso exigem ações
por parte do administrador e de todo o seu
quadro técnico.
Com 378 anos, Guaratinguetá, cidade no
Vale do Paraíba localizada a 176 km de São
Paulo, está entre os dez municípios onde o
projeto foi implementado entre 2006 e 2008,
na Companhia de Serviço de Água, Esgoto e
Resíduos de Guaratinguetá (SAEG). Nas partes
mais antigas da cidade, a divisão do abastecimento era incompleta e cerca de 50 km da rede
era de ferro galvanizado obsoleto. A idéia era de
que a maior parte das perdas de água ocorria
nessas redes, com vazamentos que seguiam
para galerias pluviais e desaguavam no Rio
Paraíba do Sul.

Necessidades
O Plano Diretor de Abastecimento de Água
da cidade não abordava projetos para reabilitação dessas redes. Dessa forma, houve a
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necessidade de melhoria do gerenciamento
de manutenção da rede e implantação de
um sistema de informações e indicadores
de desempenho.
A rede distribuidora não tinha um gerenciamento de controle de pressão que produzisse
informações apropriadas do sistema de abastecimento, que era totalmente pressurizado
por reservatórios. Em algumas áreas não era
feito o controle por Válvulas Redutoras de
Pressão (VRP), o que levava a bombeamentos
excessivos na rede. O impacto desse descontrole de pressurização recaía sobre os custos
de energia elétrica.

“A mudança se deu
principalmente
na cultura dos
funcionários, que
compreenderam
a vantagem do
controle pela
comparação
entre macro e
micromedição”
Comentário de funcionário da SAEG

Instalação de tubo Pitot para medição de vazão na Célula de Controle

COM+ÁG U A

21

P E R D A S D E ÁG U A

22

COM+ÁGUA

Desafios

Ações

O controle de vazão da SAEG era feito por Calha Parshall na principal
Estação de Tratamento de Água (ETA) e observações indicavam que estava descalibrada. As perdas reais de água foram calculadas em 35% em 2005.
O último estudo da rede distribuidora foi feito no município em 1997, e revisado em 1999 por meio de um contrato cujo objetivo principal era o Plano Diretor
de Abastecimento de Água.
O antigo sistema hidráulico não era bem conhecido. Os níveis de reservatório, operados por bóia, tinham seus valores informados por operadores via
rádio. Eventualmente, conforme a demanda, havia controle e medição de pressões. Não havia ainda pesquisa nem combate a vazamentos visíveis. O cadastro
da rede tinha informações esporadicamente atualizadas, com dados incipientes e falhas na setorização. Não havia ainda funcionário com dedicação integral
ao cadastro nem modelo hidráulico desenvolvido para o sistema.
As perdas aparentes do sistema de abastecimento de Guaratinguetá foram
calculadas em 5,7% do volume disponibilizado e em 8,8% do volume de água
entregue aos consumidores, segundo dados
de 2005. Na prática, não
existia rotina de atualização do cadastro de
consumidores. A inadimplência e o número de
cortes eram bastante
baixos para o porte do
sistema. Apesar das tarifas serem módicas,
acreditava-se que ocorriam muitas fraudes.
As ligações de água estão 100% hidrometradas.

Ao adotar políticas que garantissem a confiabilidade do sistema de micromedição, por meio de gestão no parque de hidrômetros, o projeto buscou promover também equilíbrio entre o volume disponibilizado e o volume consumido.
As medições dos respectivos volumes, atualização no cadastro de consumidores
e gerenciamento dos dados permitiram instituir procedimentos e políticas de
combate às irregularidades nas ligações. Com base no volume medido, o cálculo de consumo médio per capita
obtido apontou 169,48 litros por
habitante por dia.
Já a redução de perdas reais
de água passou pelos desafios de
planejamento e implantação de
macromedição e de automação do
sistema de abastecimento, controlando vazão, pressão e níveis de
reservatório. A equipe de trabalho da SAEG foi capacitada para gerenciamento de grandezas hidráulicas, bem como treinada para combate a vazamentos.
O pessoal também foi instruído para o uso de software CAD e modelagem hidráulica com o uso da ferramenta computacional Epanet.
Ainda nas principais linhas de adução e entrada das Zonas de Medição
e Controle (ZMC), o objetivo foi implantar a macromedição de vazão. Houve
padronização do cadastro de redes, unidades operacionais e equipamentos,
além da disponibilização e atualização dessas informações. Com o modelo hidráulico construído, deu-se início ao seu efetivo processo de calibração e validação como uma poderosa ferramenta de gestão da operação e planejamento
do sistema.
O planejamento para o controle de perdas reais visou também ao remanejamento e à reabilitação das redes e ramais deteriorados, além do melhoramento
da rede em geral com setores de manobra, instalação de descargas, ventosas
e outras válvulas necessárias para o funcionamento adequado.

A redução de perdas
reais passou pelos
desafios de planejamento
da macromedição e
automação do sistema
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Arrumando a casa

Aquisição de dados de medição com notebook
Kit de equipamentos de medição de grandezas hidráulicas

A fase inicial do Projeto COM+ÁGUA estabeleceu um diagnóstico que permitiu implementar metas para as ações de controle e redução de
perdas do sistema. Paralelamente a esse plano
de ação, a equipe do projeto propôs diretrizes
a serem seguidas pela prestadora de serviço.
Para macromedição e automação, foi proposta a
aquisição de equipamentos para serem instalados nas linhas de entrada de cada Zona de Medição e Controle e nas primeiras linhas de adução.
Foi feita, ainda, a calibração da Calha Parshall,
utilizada na Estação de Tratamento de Água.
A criação de Zonas de Medição e Controle
foi uma estratégia desenvolvida para controle
dos próprios procedimentos implementados,
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além de servirem para coleta e análise de dados de medição de vazão e pressão e combate
a vazamentos.
Uma equipe foi sugerida como responsável para o desenvolvimento do Sistema Cadastral Técnico e Modelagem Hidráulica. A base
cadastral da SAEG deverá utilizar ferramentas capazes de atualizar e exportar dados para
o software de Modelagem Hidráulica.
E, para Controle e Redução de Perdas Reais, foi
proposta, sobretudo, uma rotina de pesquisa de
vazamentos não visíveis e controle de pressões
com monitoramento em pontos médios e pontos
críticos. Foram propostas melhorias no cadastro
de usuários de toda a cidade de Guaratinguetá.

Pesquisa acústica de vazamentos não visíveis

Medição instantânea de pressão com manômetro

COM+ÁG U A

25

P E R D A S D E ÁG U A

Fazer para aprender
O treinamento para medições de grandezas
hidráulicas, combate a vazamentos não visíveis e
estudos para controle de pressões, considerados
de grande relavância, foi capaz de promover o
nivelamento dos conceitos básicos de hidráulica
e de engenharia de operação de sistemas distribuidores de água entre os integrantes do curso.
Dessa forma, foram apresentados conceitos e
fundamentos para o controle de perdas, técnicas e equipamentos relacionados.

Esta capacitação em processo ocorreu entre
6 e 10 de agosto/2007, com 17 participantes,
e foi desenvolvida com uma dinâmica de ações
de campo, na Célula de Controle do subsetor Pedregulho. Foi possível coletar e analisar dados,
assim como detecção de vazamentos, ressaltando o interesse dos participantes na compreensão do sistema distribuidor e seus problemas.
Também, a partir dos dados coletados, os participantes elaboraram gráficos de pressão e

Análise da Célula de Controle Pedregulho
PM - Raul
QP - Pressão
PC - Mormons
QP - Vazão

Tempo

Curso de capacitação em medição de grandezas hidráulicas e detecção de vazamentos
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Gráfico de medições de vazão e pressão realizadas na capacitação em processo em perdas reais

vazão. Tais gráficos, de caráter demonstrativo,
permitiram instituir no corpo técnico da SAEG
análises a respeito do sistema que antes não
eram realizadas pela prestadora de serviço.
Antes das atividades do Projeto COM+ÁGUA,
a SAEG havia contratado uma consultoria para
capacitação e treinamento de equipes na execução de pesquisa e detecção de vazamentos
não visíveis. A capacitação do COM+ÁGUA possibilitou reforçar e ampliar a visão do sistema
e a realização de pesquisas periódicas. A estrutura para pesquisa e reparos de vazamentos na
rede de abastecimento de Guaratinguetá demonstrou-se consistente, com pessoal treinado
e material adequado para sua realização.
As ações de reparo dedicam-se a vazamentos visíveis, após acionamento pela comunidade

do serviço telefônico gratuito, ou notados pela
redução abrupta e anormal do nível dos reservatórios. Esses reparos têm, por norma da SAEG,
24 horas para serem realizados. Já a pesquisa de
vazamentos não visíveis está sendo realizada
por uma equipe de duas pessoas, porém ainda
sem metas estabelecidas de produção desses
serviços.
Com a instalação dos macromedidores, a
equipe da SAEG iniciou o monitoramento da
Célula Pedregulho. Realizaram-se leituras das
vazões da água que entra no subsetor, as quais
foram comparadas com os dados do consumo
dos clientes, o consumo autorizado não faturado, os vazamentos inerentes e outros dados
necessários para carregar a matriz do Balanço
Hídrico.
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Investigar para não errar
Para perdas aparentes, as principais sugestões
foram compatibilizar o cadastro comercial com os
setores de abastecimento para emissão de relatórios e garantir a atualização e complementação permanente do cadastro. Da mesma forma, também é
necessário estabelecer políticas para o sistema de
faturamento e cobrança, além de combater fraudes
e fiscalizar ligações cortadas e inativas.
O cadastro técnico-operacional e o cadastro
comercial demandavam melhor desenvolvimento
para integrar a macro e a micromedição por setores
de abastecimento. As metas estabelecidas para o
Subprojeto Controle e Redução de Perdas Aparentes não diziam respeito, naturalmente, apenas à célula de controle. Porém, tendo em vista os prazos da
fase de implementação do projeto, foram priorizadas para aperfeiçoamento do cadastro comercial.
Esta importante capacitação em perdas aparentes foi realizada entre 24 e 27 de setembro/2007,
visando, principalmente, ao aperfeiçoamento de
gestão cadastral e Balanço Hídrico; ao gerenciamento de faturamento, cobrança e arrecadação; à
gestão da micromedição; e ao gerenciamento do
combate à fraude, a ligações inativas e a processos
comerciais.
Também como parte da capacitação foram
destacadas sugestões para manutenção de intercâmbio com a área operacional para atualização do
cadastro comercial com o cadastro técnico, além
do envolvimento de áreas de mobilização social,
para o controle e o combate das perdas de água.
Como não houve ações de campo, ante outras prio-
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rizações de ordem operacional, os volumes do consumo micromedido tiveram que ser estimados (em
virtude do cadastro comercial não estar compatibilizado com o cadastro técnico, podendo, assim,
comprometer os resultados do Balanço Hídrico).
Quanto ao combate às irregularidades, existe
uma norma da prestadora, proposta quando da
elaboração de um diagnóstico, que contém uma
tabela para a realização da cobrança das respectivas irregularidades. Porém, na célula, não houve
nenhuma intervenção programada de combate à
irregularidade.
O processo comercial de faturamento da
prestadora está adequado de acordo com as
orientações do Projeto COM+ÁGUA. Na Cobrança e Arrecadação a prestadora vem realizando
as atividades de rotina envolvendo a supressão,
religação, corte da ligação e as negociações de
débitos. No Atendimento ao Público, as atividades
vêm ocorrendo de acordo com as orientações do
Projeto COM+ÁGUA.
Os atrasos nos cronogramas de metas foram por
causa da decisão de condicionar as ações relativas
às perdas aparentes após as ações na área operacional. Observa-se sem dúvida que a SAEG implantou,
por meio do Projeto COM+ÁGUA, a cultura de controle e redução de perdas, definindo mais duas células de trabalho: Santa Luzia e São Manoel/Cooperi.
Em termos de perdas aparentes, pode-se considerar que o Projeto COM+ÁGUA contribuiu para
o aperfeiçoamento e melhorias dos processos já
adotados pela prestadora de serviço.

Balanço Hídrico
De acordo com o Balanço Hídrico calculado para a SAEG como um todo, com dados de 2007 (veja figura abaixo), verificou-se um
valor das Perdas Reais Anuais Correntes (PRAC) de 3.285.472 m3/ano em relação a 427.408 m3/ano de valor das Perdas Reais Anuais
Inevitáveis (PRAI). Essa discrepância apontada na relação entre a PRAC e a PRAI indica que devem ser priorizadas as ações de
combate a perdas reais de água. No entanto, é importante salientar que a ferramenta do Balanço Hídrico pode e deve ser aplicada
nas Zonas de Medição de Controle. Dessa forma é possível estimar a proporcionalidade exata entre perdas reais correntes e
inevitáveis por setor de distribuição. No caso da ZMC Pedregulho os resultados do Balanço Hídrico apresentaram índices de perdas
reais muito abaixo do esperado, na ordem de 25%. Isso levou à hipótese de que ainda existam problemas de perfeito isolamento
da célula. A área escolhida certamente tem dificuldades de isolamento operacional. Em razão das inconsistências encontradas,
o Balanço Hídrico desta Célula de Controle não é aqui apresentado.
Foram realizados, em maio/2007, testes de estanqueidade pela prestadora de serviço na tentativa de se alcançar o isolamento da
célula. As dificuldades com a setorização se estenderam durante todo o ano de 2007 e no início de 2008 ainda se faziam necessários
novos testes nesse sentido. Com a pequena quantidade de dados medidos não foi possível captar grandes movimentos como
resultado das ações do Projeto COM+ÁGUA, mas a criação de rotina de medição e de um banco de dados possibilitou ao gestor
do sistema visualizar os ganhos diretos. Um panorama ideal contemplaria a menor diferença possível entre os valores de volumes
disponibilizados e micromedidos ao longo do tempo.

consumo autorizado
7.423.361 m3/ano
margem de erro
(+/-) 0,4%

volume anual de
entrada no sistema

consumo
autorizado faturado
6.879.632 m3/ano
consumo autorizado
não faturado
543.729 m3/ano
margem de erro
(+/-) 5,7%

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

perdas de água
4.709.618 m3/ano
margem de erro
(+/-) 11,4%

perdas aparentes
1.424.146 m3/ano
margem de erro
(+/-) 9,7%

consumo medido faturado
6.879.031 m3/ano
consumo não medido faturado
601 m3/ano

água faturada
6.879.632 m3/ano

consumo medido não faturado
86.645 m3/ano
consumo não medido não faturado
457.084 m3/ano
margem de erro (+/-) 6,8%

consumo não autorizado
12.437 m3/ano

água não faturada
5.253.347 m3/ano

margem de erro (+/-) 8,3%

margem de erro
(+/-) 10,2%

imprecisões dos medidores e erros
de manipulação dos dados
1.411.709 m3/ano
margem de erro (+/-) 9,7%

perdas reais 3.285.472 m3/ano
margem de erro (+/-) 16,8%

Balanço Hídrico do sistema
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Em busca da eficiência
No período de dois anos, a SAEG conseguiu
mudar a forma de gerenciar o uso de energia
elétrica. Além de reduzir os seus custos, a companhia pôde desenvolver ações para melhorar a
eficiência elétrica e hidráulica de seus sistemas
produtores. Isso se deu a partir da implantação
do COM+ÁGUA.
O resultado foi a institucionalização da gestão do uso eficiente de energia elétrica integrada com o projeto do controle de perdas de
água e a conseqüente redução dos gastos financeiros. Só com as medidas administrativas
tomadas para melhorar o enquadramento tarifário para as Estações de Tratamento de Esgoto
(ETEs) e Estações de Tratamento de Água (ETAs)
foi possível obter ganhos de cerca de R$ 84 mil
ao ano. Outros procedimentos operacionais permitiram a otimização do uso das instalações,
o que criou a possibilidade de uma economia de
R$ 211 mil ao ano.
Esses números foram atingidos a partir da
realização de um diagnóstico das falhas do sistema e o posterior investimento na capacitação de
seus técnicos e no desenvolvimento da tecnologia necessária para consolidar a cultura do uso
eficiente. Mas nada disso teria sido possível sem
a conscientização em todos os níveis da prestadora de serviço a respeito da necessidade de
buscar eficiência no uso de energia elétrica, tanto por ser uma das maiores despesas como pela
relação que existe entre os processos hidráulicos
e o consumo de energia.
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Acima, sistema de acionamento e
controle de conjunto de motobomba
À esquerda, conjunto de motobomba de
elevatória de água tratada
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Inicialmente sem controle
A elaboração do diagnóstico foi o primeiro
passo para a mudança no padrão dos serviços
da SAEG. Como na maioria dos prestadores de
serviços municipais de saneamento básico, a
companhia enfrentava dificuldades provocadas
pela falta de mão-de-obra com formação básica
em eletricidade para poder ser capacitada em
gestão do uso eficiente.
Verificou-se também que a prestadora de
serviço não contava com um acompanhamento
sistemático do funcionamento das estações de
bombeamento. Não havia cultura de medição
de grandezas elétricas e hidráulicas nem registro de testes de desempenho do sistema. Dessa
forma, a operação funcionava sem planejamento de manutenção, sem registros e sem acompanhamento de comportamento das instalações
em termos de energia elétrica.
Na prática, a equipe de manutenção entrava
em ação para fazer o conserto de equipamentos
quebrados, fazer a montagem de painéis para
ampliação e atuar em situações corriqueiras
como troca de lâmpadas, instalação de tomadas
e recolocação de conjuntos para funcionamento
em atuação de proteções.
Em termos de energia elétrica, a prática era
a comumente utilizada entre os prestadores de
serviço: as contas eram relacionadas e enviadas
para pagamento. Essas listagens permitiam que
a SAEG determinasse o custo mensal total com
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energia ao longo de cada mês, mas sem nenhuma intervenção técnica que pudesse perceber
possíveis irregularidades com elas.
Os técnicos operavam com eficiência dentro
desse padrão de trabalho, mas não tinham capacitação com informações teóricas que complementassem os seus conhecimentos práticos.
Sem essas informações, eles não questionavam
os procedimentos nem tinham condições de perceber a sutileza de situações que poderiam levar
o sistema a um patamar maior de desempenho.
Detectou-se a inexistência de instrumentos
para medições elétricas. E, como sem medir não
há como controlar o desempenho, era preciso
adquirir esses instrumentos para poder capacitar as pessoas a fazerem as medições.
Pelas análises das contas de energia elétrica
foi possível identificar diversas instalações supridas em baixa tensão que poderiam vir a ser
alimentadas em alta-tensão, mediante troca
dos padrões de entrada de energia, e com isso
seriam reclassificadas para que a energia consumida fosse faturada por uma tarifa 60% menor,
o que pagaria o investimento necessário em cerca de oito meses. O estudo mostrou que havia
um mau aproveitamento das capacidades nominais dos motores e bombas existentes, possibilitando ampliar a capacidade de produção
e melhorar o rendimento sem necessidade de
investir em novos equipamentos.

Medida simples economiza energia
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Nova Fase
Depois desse levantamento, a SAEG passou
para a segunda fase e implantou os procedimentos necessários para o uso eficiente de energia.
Dentre as medidas adotadas destacam-se as
administrativas, que implicaram a adequação
do enquadramento tarifário, e as de caráter operacional. Essas últimas incluem a otimização de
procedimentos operacionais e o deslocamento
de carga do horário da ponta do complexo das
estações de tratamento de água e esgoto, o redimensionamento de equipamentos com melhor
aproveitamento das estruturas hidráulicas e o
melhor aproveitamento dos motores da captação com adequação dos rotores das bombas.
Também foi necessária a capacitação da equipe técnica e a conscientização de que os gastos
com energia elétrica podem ser redimensionados. Para despertar o interesse dos participantes, o treinamento incluiu a decomposição das
contas de energia elétrica, item por item. Inicialmente foram analisadas as contas mais simples
e depois as mais complexas para que os técnicos conhecessem o significado das expressões e
jargões que compõem o faturamento da energia
elétrica. A idéia era mostrar a importância de gerenciar a conta de energia.
Após a capacitação, a equipe técnica da SAEG
levantou situações que acabaram resultando em
ganhos reais de gestão. Uma delas foi a observação de que no Parque São Francisco estava sendo
faturada uma conta dupla de energia. Isso ocorria porque houve a necessidade de implantação
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de uma nova entrada de energia. O processo foi
encaminhado para a concessionária de energia
elétrica, sendo implantada e faturada, mas não
foram tomadas medidas para a baixa da entrada antiga. Assim, durante vários meses, a conta
antiga também foi paga e teria continuado se a
equipe não houvesse interferido.
Outro problema levantado ocorreu no Parque das Garças, onde existe um reservatório da
SAEG e, no mesmo terreno, foi construído um
colégio, que tinha a eletricidade ligada ao medidor de energia do reservatório. A SAEG estava pagando a energia do colégio embutida na
conta do reservatório, o que pôde ser resolvido facilmente com a solicitação da separação
dos medidores.

Medidas incluem enquadramento
tarifário e otimização de
procedimentos operacionais

Planilha de controle de equipamento

Em julho/2007, a equipe de gerenciamento
de energia elétrica da SAEG estava implantada e treinada. Dela fazem parte um técnico em
saneamento ambiental e uma técnica em eletrônica, que passaram a gerenciar as contas da
prestadora de serviço, atuando na correção de
falhas de ordem administrativa, eliminando os
pagamentos em atraso e as conseqüentes multas. Com esse gerenciamento de data de entrega
e vencimento de conta foi possível economizar
R$ 3.500,00 ao ano.
Além disso, o estudo detalhado permitiu
que se observassem erros no faturamento da
conta de energia da sede no mês de novembro/2007. A conta de R$ 4.382,08 não foi aceita
pela equipe de gerenciamento de energia. Devolvida à Concessionária Bandeirante Energias
do Brasil, acabou sendo retificada para o valor
de R$ 406,31. No mesmo mês, houve um caso
semelhante no reservatório da Rua Luiz Ribeiro
Castilho. A conta enviada pela concessionária
era de R$ 28.643,40, mas após a retificação baixou para R$ 2.423,35.
A equipe também observou, ainda durante a
fase de treinamento, em junho/2007, que durante todas as tardes as bombas eram desligadas no
horário de ponta, mas nas contas estavam aparecendo valores faturados de energia justamente nesse horário.
Após investigação de campo foi descoberto
que o relógio da concessionária estava adiantado 15 minutos.

Às 17h30, horário em que as bombas eram
desligadas, o relógio do medidor da Bandeirante Energias do Brasil marcava 17h45.
Isso causava um registro diário de 15 minutos no
horário de ponta e implicava um custo de tarifa
528% mais cara. A concessionária acertou o relógio do medidor e devolveu à SAEG um total de
R$ 28 mil referentes a esta cobrança indevida.
Além do ganho financeiro, essas descobertas conscientizaram os técnicos de que cabe
à SAEG a tarefa de gerenciar as suas contas de
energia e que o custo desse insumo é conseqüência direta da forma com que for utilizado.

Mais eficiência
Com a capacitação de seus profissionais e a adoção de medidas para a
redução do custo da energia, a SAEG
pôde voltar-se para ações que aumentassem de fato a eficiência do seu sistema. Isso foi feito com o apoio do Projeto
COM+ÁGUA sem a necessidade de compra de equipamentos.
A primeira medida que já está sendo executada é a melhoria do sistema
da Estação Elevatória de Água Tratada
(EEAT) São Dimas para permitir um aproveitamento do reservatório elevado,
instalação de booster (pressurizador)
para ZA e redução da alta pressão na ZB.
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Resultados
Os resultados previstos são a redução de potência da demanda da rede elétrica em 24 kW e
a redução de energia consumida em 172.898
kWh/ano. A potência de bombeamento deve
reduzir a conta de energia em 35%, representando ganhos de R$ 63 mil ao ano.
Outro projeto em andamento cria melhorias no sistema Recinto Exposição pelo aproveitamento da pressão residual na chegada do
reservatório, retirando a ZB da área de bombeamento, desativando a elevatória de 60 CV e
instalando booster da ordem de 15 CV para o
reservatório elevado.
Ainda não foi possível medir a vazão média
da elevatória existente, o volume diário necessário a transferir e realizar levantamento topográfico para dimensionamento e localização
precisa do booster. Mas a economia projetada
é de R$ 81 mil ao ano, feita com base no histórico dos consumos de energia elétrica, medições
de corrente e flutuação média do reservatório
de 120 m3.
Já o sistema Alto São João será beneficiado
com a redução da altura manométrica, representando ganhos de R$ 46 mil ao ano. Isso será
possível com a recuperação das condições da
adutora entre o Reservatório Geral e a Elevatória São João, para garantir a pressão mínima na
sucção dos conjuntos motobombas.
Com a pressão regularizada, a equipe vai es-
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tudar a substituição dos conjuntos motobombas de 60 CV por outros estimados em 25 CV,
e os de 20 CV por outros de 7,5 CV. Foi feito o
levantamento topográfico para a situação das
instalações, mas ainda não foi possível medir a
vazão média das elevatórias existentes, o volume diário necessário a transferir e condições da
adutora que supre as elevatórias. As economias
projetadas estimam a redução no consumo
em 124.218 kWh/ano e de 38 kW na potência
demandada.

Metas a serem
atingidas
Redução
no consumo

Bomba, objeto do projeto de eficiência energética

Ações desenvolvidas pelo projeto

Sistema São Dimas

172.898
63
R$

kWh/ano

mil /ano

Sistema Parque Exposição

233.088
81
R$

kWh/ano

mil /ano

Sistema Alto São João

124.218
46
R$

kWh/ano

• Capacitação de empregados em medições locais de grandezas elétricas e hidráulicas, interpretação dos
resultados de maneira absoluta e relativa a parâmetros de referência da engenharia; uso de instrumentos
como analisadores de energia, rotação, temperatura, medidores de pressão e nível.
• Fornecimento, acompanhamento na implantação e no uso de software de gestão energética, levantamento
e análise de indicadores.
• Fornecimento e acompanhamento na implantação e no uso de planilhas para análises tarifárias visando
a identificar oportunidades de otimização de procedimentos operacionais e melhor enquadramento tarifário
para redução de gastos.
• Fornecimento e acompanhamento na implantação e no uso de planilhas para medições dos rendimentos
de conjuntos elevatórios.
• Capacitação em práticas de diagnósticos energéticos e acompanhamento no desenvolvimento de estudo
de oportunidades de eficientização energética do sistema.
• Apoio técnico na elaboração de projetos para captação de recursos para eficiência energética com
a Eletrobrás/Procel/Sanear e Aneel/concessionárias.

mil/ano
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Para abrir os caminhos
O diagnóstico em mobilização social da
SAEG foi elaborado em novembro/2005 a partir de levantamento de dados e entrevistas com
profissionais da prestadora de serviço, coleta de
amostras de materiais educativos e informativos, além de pesquisa qualitativa com diversos
funcionários sobre a percepção de perdas e
mobilização social. Os dados foram analisados
segundo os quatro eixos da mobilização social
– organização, cultura, educação e comunicação
– subsidiando o planejamento dos subprojetos
Instâncias Participativas, Comunicação Social e
Educação e Cultura.
A situação quanto aos quatro eixos da mobilização social era de inexistência de um comitê de controle de perdas e de fóruns formais
que possibilitassem a participação dos funcionários em debates ou deliberações sobre questões internas .
Os 200 colaboradores, de acordo com o diagnóstico em mobilização social, eram assistidos
por serviços médicos e odontológicos, cestabásica, plano de carreira e capacitação profissional. A gestão colegiada era composta de direção
técnica, secretaria adjunta, assessorias de planejamento, jurídica, de atendimento, de projetos
e de informática. Em quatro diretorias estavam
13 seções: Atividades Internas (quatro); Atendimento Comercial (quatro); Abastecimento de
Água (três); Obras e Atividades Auxiliares (dois).
No entanto, não havia um comitê de perdas
e uso eficiente de energia.
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A prestadora de serviço realizou uma pesquisa em junho/2005 para, entre outras informações, conhecer a opinião dos funcionários
sobre a SAEG, assim como levantar sugestões.
Eram mantidas ainda caixas de sugestões nas
unidades, possibilitando a cada funcionário fazer comentários, sugestões e reclamações.
Quanto ao eixo cultura, não existia nenhum
núcleo artístico na SAEG, sendo contratados grupos teatrais locais para apresentações em eventos
como a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat). Ainda nessa dimensão
de educação e cultura, a consciência de perdas

Reunião realizada como parte das ações de mobilização

Encontro de mobilização

era incipiente, revelada num baixo ou nenhum
conhecimento dos índices da SAEG. Poucos entrevistados demonstraram algum conhecimento
em relação às perdas de água. A participação em
projetos de educação ambiental era voltada para
o público externo, sem foco nos funcionários.
Foram detectados aspectos facilitadores
e dificultadores ao desenvolvimento do componente social do COM+ÁGUA na prestadora.
A imagem era positiva diante dos usuários e
funcionários.
Outro fator facilitador é o programa anual
de capacitação dos funcionários, plano de car-

gos e salários, incentivando o aprimoramento
profissional, além do programa de educação
ambiental para escolas e projetos voltados para
o público externo. O processo de mudanças administrativas para obter certificação ISO 9000 e
a experiência da SAEG em projeto de eficientização energética desenvolvido com a Concessionária Bandeirante Energias do Brasil também
foram apontados como facilitadores.
Entre as dificuldades, a inexistência de um
comitê de controle de perdas e a ausência de
participação dos funcionários – que se envolviam apenas com eventos externos.
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Habilidade para superar obstáculos
No seminário sobre o diagnóstico da SAEG
e em Mobilização Social, realizado em 15 de
agosto/2006, além da devolução dos dados à
direção e às chefias da prestadora, os consultores também apresentaram a metodologia do
COM+ÁGUA e orientaram a constituição do
Comitê Gestor da SAEG, capacitado em outubro/2006, em nova missão conjunta de consultores
do PMSS de Engenharia e Mobilização Social.
As ações de implementação do componente
social do projeto demonstrativo foram iniciadas
na SAEG em janeiro/2007.
Foi desenvolvida na prestadora, durante o
primeiro semestre daquele ano, a fase de planejamento, pela assistência técnica aos Comitês
Gestores e seus grupos de trabalho, na elaboração dos planos de ação dos nove subprojetos e
sua articulação no Plano de Gestão Integrada 1
(PGI 1) para controle e redução de perdas de água
e uso eficiente de energia elétrica.
Em junho/2007, quando houve a informação
de que a prestadora de serviço deixaria de ser uma
autarquia municipal para se tornar uma empresa
de economia mista, a direção da SAEG decidiu
constituir um novo Comitê Gestor, somente com
profissionais de carreira da instituição, para assegurar a continuidade do projeto mesmo com a
saída do quadro de pessoal de alguns membros
do comitê que ocupavam cargos de confiança.
Os novos membros foram eleitos, elaboraram e
aprovaram o regimento interno, que institucionalizou o Comitê Gestor no dia 19 de junho/2007.
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Nos meses de junho e julho, vários coordenadores de subprojetos foram substituídos.
A mudança na composição do Comitê Gestor
e nas coordenações dos subprojetos atrasou a
conclusão dos planos de ação e a elaboração do
PGI 1, uma vez que os novos responsáveis pelas
atividades tiveram que assimilar informações sobre os trabalhos em curso e a metodologia do
COM+ÁGUA, com o apoio de capacitações em
processo da assistência técnica.
Os planos de ação dos nove subprojetos
foram concluídos, mas o Comitê Gestor não
teve condições de finalizar o Plano de Gestão

A mudança da
SAEG de autarquia para
empresa de economia
mista levou
à criação de um novo
Comitê Gestor
Integrada 1 para a sua discussão e aprovação
na Oficina de Direção e Chefias, como propõe
a metodologia do componente social. Assim, a
Oficina, realizada em 26 de julho/2007, contou
com a apresentação dos planos de ação.
O Plano de Mobilização Interna e Externa
foi concluído em outubro/2007, integrando os
planos de componente social (Instâncias Par-

Visita técnica de consultores à SAEG
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ticipativas, Comunicação Social e Educação e
Cultura), com apoio da assistência técnica na estruturação, organização e finalização dos dados.
As Oficinas Setoriais da SAEG foram realizadas
em novembro/2007, com a participação de 190
funcionários, dos quais 52 se constituíram voluntariamente em Agentes de Combate ao Desperdício (ACDs) do COM+ÁGUA.
Em 27 de dezembro/2007 foi realizada a
primeira reunião com os ACDs, que receberam
bottons com a logomarca do projeto para identificar sua nova missão.
O Comitê Gestor e a equipe de mobilização
social do COM+ÁGUA promoveram a Gincana
Com+Qualidade, em novembro e dezembro/

2007, uma ação interna que envolveu funcionários das seis unidades da SAEG (escritório e
administração, obras, resíduos sólidos, atendimento, ETA e ETE). Foram realizadas atividades
educativas e lúdicas, que ampliaram a divulgação dos conceitos do programa de qualidade
e do COM+ÁGUA, consolidando a mobilização
dos funcionários que foi realizada nas oficinas
setoriais.
No mesmo período, ocorreu a divulgação da
instalação dos macromedidores à mídia local e
aos moradores (releases para imprensa, criação e
distribuição de folder nas residências), uma ação
de mobilização externa na Célula Pedregulho.

Parceria produtiva
Gibi
A Assessoria de Comunicação da SAEG, com representação no Grupo de Trabalho
de Mobilização do Comitê Gestor, coordenou no último trimestre de 2007 a criação
de um gibi educativo a respeito do COM+ÁGUA, impresso e distribuído em 2008 aos
públicos das ações de mobilização interna e externa.
O gibi tem três personagens: o Saeguito, símbolo da SAEG criado pelo programa de
qualidade; o Soldado da Água, monitor que orienta os grupos de alunos nas visitas à
ETA, criado a partir do COM+ÁGUA; e um funcionário que simboliza a participação dos
ACDs no projeto.

Semente do Amanhã

Divulgação nas rádios e jornais locais
sobre as ações de controle e redução
de perdas na célula
A Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá
(SAEG) informa que faltará água no bairro do Pedregulho, no próximo

SAEG comunica
que domingo
faltará água no
Pedregulho

domingo (20/01), das 12 às 18 horas.
A interrupção no abastecimento de água do bairro ocorrerá em razão
de um estudo realizado pela equipe de controle de perdas para o
Programa de Modernização do Setor Saneamento (PMSS).
A SAEG conta com a compreensão e colaboração dos munícipes
de Guaratinguetá, pois este estudo visa a garantir a qualidade da água

É um projeto da SAEG em parceria com a Secretaria Municipal de Educação com visitas orientadas de grupos de alunos à ETA.
Desde abril/2008, o Grupo Teatral Tupãbacolorum, contratado pela prestadora, apresenta neste projeto uma peça interativa
com personagens carismáticos que trabalham com as crianças a necessidade de economizar água, energia e preservar o meio
ambiente, incentivando-as para que sejam multiplicadores desta cultura em suas casas, na escola e com os amigos.

Projeto Consumo Consciente
Em janeiro/2008, a SAEG lançou, entre seus funcionários, o projeto de educação ambiental “Consumo Consciente”. Todos os
colaboradores receberam canecas individuais com as logomarcas da XI Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho
(Sipat) e do COM+ÁGUA, para substituir o uso de copos descartáveis. O objetivo do projeto é que cada colaborador incorpore
em sua rotina hábitos de redução do consumo e do desperdício de materiais, água e energia.

COM+ÁGUA no Site
A partir de outubro/2007, o site da SAEG passou a ter um campo especial, reservado ao COM+ÁGUA, que explica aos usuários
o que é o projeto e divulga periodicamente as ações realizadas.

e o combate ao desperdício.
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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

Gestão de
Perdas Aparentes

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 economia de energia elétrica e redução de perdas de água.

O quanto mudou no
seu dia-a-dia?

Procedimentos novos
foram incorporados?

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

Há evidências
de resultados?

Procedimentos novos
foram incorporados?

•
nada

pouca coisa

muita coisa

tudo

Há evidências
de resultados?

•
•

•

•

•

•

não

sim

em vias de

em parte

nenhuma

poucas

muitas

Gestão de Energia Elétrica

Técnicas de medição
de vazão, pressão e nível

•

•

•

Utilização de
medidores portáteis

•

•

•

Capacitação em medições
elétricas e hidráulicas

•

•

•

•

•

Gerenciamento do uso
eficiente de energia

•

•

•

•

•

•

•

•

Utilização de data loggers
Diretrizes para
macromedição do sistema

•
•

Diretrizes para automação
Revisão de
base cartográfica

•

Procedimentos de
atualização cadastral

•

•

•

Mudanças de
categoria tarifária

•

•

•

Oportunidades de projetos
de eficiência energética

•

•

•

nada

•

pouca coisa

muita coisa

tudo

não

sim

em vias de

em parte

nenhuma

poucas

•

Planejamento

Modelagem da(s)
célula(s) / sistema

•

•

Capacitação em
gestão da modelagem

•

•

•

Institucionalização
do Balanço Hídrico

•

•

Cálculo de indicadores
de desempenho

•

•

•

•

•

Setorização e verificação
de estanqueidade

•

•

•

Detecção e reparo de
vazamentos não visíveis

•

•

•

Utilização de indicadores
de desempenho

•

Melhoria da rapidez
no reparo de vazamentos

•

•

•

Efetividade
do Comitê Gestor

•

•

•
•

•

Controle de pressão
Gestão de redes e ramais
nada
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pouca coisa

muita coisa

tudo

não

muitas

sim

•
em vias de

em parte

nenhuma

poucas

•

Integração das áreas

•
muitas

•

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

GANHOS QUALITATIVOS

O Indicador de Mudança Cultural (Imud) acompanha
o movimento de evolução dos valores e atitudes entre
os funcionários diretos e indiretos da prestadora de serviço. 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 infraestrutura operacional e política à disposição, resulta no
Indicador de Mobilização Social, o Imob.

O processo de setorização da Célula de Controle Pedregulho ilustra bem a interdependência entre os subprojetos e relações de causa e conseqüência no andamento
de ações subseqüentes do Projeto COM+ÁGUA na SAEG de Guaratinguetá. Uma série
de ações foi prejudicada pela setorização inconsistente da célula, que, durante todo
o ano de 2007 e início de 2008, sofrera alterações, como inclusões e supressões de
trechos de redes.
O cadastro comercial não estava devidamente compatibilizado com o de abastecimento, o que, aliado à não estanqueidade do setor, dificultou o dimensionamento da
célula para contabilização da vazão micromedida, tornando esse dado não confiável.
Cadastro e setorização imprecisos impossibilitam a construção e calibração de modelos hidráulicos e, sobretudo, o correto dimensionamento dos custos de energia elétrica quando se pretende estimá-los para um determinado setor de abastecimento.
O retardamento de algumas ações, como o recebimento e instalação de equipamentos de medição, e a demora no fechamento do setor Pedregulho impactaram
diretamente no andamento do projeto na SAEG. Porém, verificaram-se na prestadora
de serviço mudanças comportamentais no modo de operação do sistema, sendo a
importância dada ao cadastro como um todo um exemplo desta mudança.
A SAEG prevê também neste segmento a contratação de empresa especializada
em desenvolvimento de ferramentas SIG, para construção, atualização e aprimoramento do cadastro. A proposta é desenvolver ferramentas para georreferenciamento do sistema, compatibilização dos cadastros comercial e técnico e estimativa dos
consumos micromedidos por áreas previamente delimitadas.
A introdução de novas ferramentas e conceitos, durante o andamento do
COM+ÁGUA, trouxe benefícios principalmente qualitativos e, sobretudo, institucionais à SAEG. Atualmente a prestadora de serviço possui macromedidores e medidores de pressão instalados e medindo periodicamente em ZMC, equipe trabalhando
na construção de modelo hidráulico em software apropriado, rotina de pesquisa e
detecção de vazamentos. A equipe da SAEG também trabalha constantemente na
manipulação de planilhas eletrônicas de auxílio à operação do sistema, que propiciam a devida priorização de ações, como é o caso das ferramentas Balanço Hídrico, CalcPR e Planilha de modelagem de perdas aparentes a partir do consumo
per capita efetivo.

As ações do COM+ÁGUA provocaram
um aumento de 45,8 pontos registrados
no Imob de fevereiro/2008 para 66,6
pontos em junho/2008 (*)

O indicador baliza as ações de mobilização e indica
os caminhos a seguir. No caso da SAEG, com o avanço
do Imob, a equipe de consultores indica que, apesar do
desafio enfrentado com as mudanças estruturais na prestadora de serviços, as ações de mobilização durante o
ano de 2007 foram forte estímulo no entendimento dos
colaboradores a respeito da importância do COM+ÁGUA,
o que reforça a intenção de dar continuidade ao processo, interna e externamente.
A condição de empresa de economia mista alcançada
pela SAEG garante mais autonomia administrativa, especialmente na contratação de mão-de-obra e tomada de
decisões. Tal fato deve servir de estímulo ao incremento das ferramentas de comunicação, como produção de
folhetaria, cartilhas, trabalho de assessoria de imprensa,
entre outros.

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%)

Fevereiro/2008

Imob = 0.7 Imud 38.0 + 0.3 Iges 64.0 = 45.8
Junho/2008

Imob = 0.7 Imud 66.0 + 0.3 Iges 68.0 = 66.6
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(*) Os números estão em uma escala de 0 a 100.
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Execução do Consórcio
Apoio

