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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 Empresa Baiana
de Águas e Saneamento (EMBASA) – Escritório Regional
de Ilhéus, 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

TRABALHO, FESTA E INTEGRAÇÃO

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

Na Bahia, já se disse, tudo acaba em festa. Para além do estereótipo, a alegria é uma poderosa ferramenta de mobilização. Em Ilhéus, a alegria típica dos
baianos foi uma grande aliada do trabalho de integração dos funcionários promovido pelo projeto. O Escritório Regional (ER) da EMBASA tem uma alta taxa
de terceirização e um quadro funcional com várias divisões internas: “próprios”
(concursados) e terceirizados de várias empresas; antigos, novos e “semi-novos”,
conforme o tempo de trabalho na unidade; e também “campo” e escritório, conforme exercem as atividades.
As ações desenvolvidas foram específicas para mobilização interna, como a
Integração com Feijão, uma grande feijoada que, além de aproximar os colegas,
funcionou como fórum de discussões dos conceitos de controle e redução de
perdas de água. Houve ainda um animado torneio de futebol e a descoberta de
talentos dramáticos entre o grupo.
Assim, fazendo festa, os ilhenses aderiram às ações de busca de controle e
redução de perdas e, principalmente, ao combate às fraudes, um ponto crítico
para a operação do sistema de abastecimento na cidade. Pressionada pela crise
nascida com a destruição das lavouras de cacau há mais de dez anos pela praga
“vassoura-de-bruxa”, a população, que diminui ano a ano, tem dificuldade em
pagar as contas de água e não aceita os cortes, sistematicamente violados.
Com paciência, conversa e negociação, as equipes da EMBASA – ER Ilhéus,
orientadas pelos consultores do COM+ÁGUA, conseguiram aumentar o faturamento em 73% na Célula Ilhéus II.
O COM+ÁGUA permitiu a mudança na cultura de operação das redes de
abastecimento, a exemplo do que se identifica na Célula de Controle Ilhéus II,
onde o controle de pressões, aliado à pesquisa e reparo de vazamentos, resultou em uma redução de 49.010 m3/ano nos volumes disponibilizados.
Na área de eficiência energética, a prestadora conseguiu uma economia
anual de R$ 100 mil com a otimização, e de outros R$ 112,6 mil com a modernização do sistema operacional. Como exemplo de medidas de otimização estão
o uso de planilhas para o melhor enquadramento tarifário e a mudança de tensão de fornecimento em algumas instalações.

• 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

ILHÉUS
Composição do sistema
2 captações em barragens de nível e de

ESGOTO
• Subsistema Centro

acumulação e respectivas estações elevatórias

11 sub-bacias, 18 estações elevatórias

de água bruta: captação do Santana

de esgotos e uma ETE, tipo lagoas aeradas

e captação do Iguape.

facultativas e lagoas de polimento.

ÁGUA

Economia da região renasce
como pólo tecnológico
Taxa de crescimento da
população negativa -2,19%
(IBGE 2000)

• Subsistema Sul

Empresa Baiana de Águas
e Saneamento (EMBASA) - ER Ilhéus

• Número de colaboradores: 189
(82% terceirizados).

• Extensão da rede: 531 km.
• Índice de consumo de energia elétrica
(SNIS |058): 0,472

• ETA Centro

composto por vários subsistemas

tipo convencional, para 365 l/s, alimentada

independentes. O sistema Nelson Costa e Urbis

por 10 km de adutora de Ø 500 mm

tem 3 elevatórias e uma ETE tipo tanque in off.

de Fofo, proveniente da elevatória de água

Os sistemas Ceplus e Ilhéus II têm uma elevatória

bruta do Iguape.

cada e tratamento em ETEs tipo RAFA – Reator

Índice pluviométrico:
2.000 mm (média ao ano)

kWh/m3.

• Consumo energia elétrica água (SNIS A028):
6.614 (1.000 kWh/ano).
• Perdas reais: 167 I/lig/dia.
• Perdas aparentes: 239 l/lig/dia.
• Perdas totais: 406 I/lig/dia.

Anaeróbio de Fluxo Ascendente.

• ETA do Distrito Industrial
tipo filtro russo, para 80 l/s, alimentada por
1,3 km de adutora de Ø 300/250 mm
de Fofo, proveniente da elevatória de água
bruta do Iguape.

Números do sistema
• 40.138 ligações existentes.
• 29.964 ligações ativas hidrometradas.
• 38.115 de economias ativas.

• ETA do Pontal
tipo filtro russo, para 200 l/s, alimentada
por 2 km de adutora de Ø 500 mm
de Fofo, proveniente da elevatória de água

Região: Ilhéus-Itabuna
• Altitude média: 52 m

bruta do Santana.

Clima

• Reservação

Fuso horário 3 gmt

15.380 m3 de reservação.

Área total
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tropical atlântico

1.841 m2

População

220.932 habitantes (IBGE/2006)

Índice de alfabetização

95,66% (IBGE/2007)

IDH

0,703 (PNUD/2000)

Densidade 120,1 hab/km2

PIB

R$ 1.853.021.000,00 (IBGE/2004)

Fundação 1881

PIB per capita

Gentílico

Apelido

ilhense

R$ 8.374,00 (IBGE/2004)

Perspectiva meramente ilustrativa

Princesinha do Sul e Capital da Costa do Cacau

COM+ÁG U A
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AL M A N A QU E

A fênix do sul da Bahia
A Vila de São Jorge de Ilhéus, que se transformou em
freguesia em 1556 por ordem de D. Pero Fernandes
Sardinha, era considerada por Tomé de Souza “a melhor
coisa desta costa, para fazenda”. A região nasceu produtora de cana-de-açúcar, decaiu sob o ataque dos ferozes índios aimorés, para renascer no século 18 graças à
boa adaptação dos cacaueiros trazidos da Amazônia.
Foi o cultivo do cacau que deu as bases para a criação
do rico cenário social de Ilhéus, que iria render histórias
recheadas de cobiça, amores e lutas pelo poder para
dois grandes escritores, Adonias Filho e Jorge Amado.
Mas, com a mesma força que deu a Ilhéus fama e riqueza, o cacau trouxe a decadência. A disseminação de
uma praga chamada vassoura-de-bruxa inviabilizou o cultivo da planta na região.
Nos últimos dez anos, a cidade registra uma taxa de crescimento de sua população negativa, um quadro que
pode estar começando a mudar. Hoje a economia de Ilhéus abriga um Pólo de Informática, além de ser centro
regional de serviços junto com Itabuna. Sedia o Aeroporto Jorge Amado, portão de entrada para destinos
turísticos muito procurados como Itacaré, Barra Grande, Canavieiras, Ilha de Comandatuba e a própria Ilhéus.
Há que considerar, ainda, que se trata de uma cidade histórica, balneária e turística, além de ter duas faculdades e uma universidade, o que propicia uma população flutuante significativa.

Wather
O Wather nasceu em um concurso interno do ER Ilhéus para escolha do mascote do COM+ÁGUA. Da folha de caderno ele saltou para os buttons dos ACDs, que na Bahia são chamados Agentes de Combate às Perdas (ACPs),
banners, cartazes, etc.

Mobilização interna
Taxa elevada de terceirizados
Uma característica estrutural do ER Ilhéus é a elevada participação de terceirizados no quadro de pessoal que contava com 34 funcionários próprios (18%) e 155 terceirizados (82%), vindos de duas empresas privadas. Os funcionários
próprios são responsáveis por coordenar a operação da maioria das funções gerenciais e administrativas, supervisão e fiscalização da execução de serviços terceirizados.
A substituição de funcionários e de empresas terceirizadas nos períodos de encerramento dos contratos provoca
descontinuidades nas rotinas de trabalho e instabilidade na cultura organizacional. A cultura interna também é
impactada por essa composição, uma vez que os terceirizados, além de regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), também necessitam cumprir normas internas de suas respectivas empresas. Em sua maioria, constituem o chamado “pessoal de campo”, com pouco contato direto com a sede administrativa, onde estão alocados
os funcionários próprios.
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Na pesquisa qualitativa de percepção, realizada no diagnóstico (abril/2006), a mobilização social era compreendida principalmente como um trabalho voltado para o público externo (o trabalho da assistente social
em comunidades e escolas), embora os diversos níveis hierárquicos da prestadora identificassem a falta de
integração interna entre funcionários e setores como um dos principais problemas a superar.

Nem tudo é fraude
A pesquisa qualitativa identificou, também, a existência de uma percepção no ER Ilhéus de que a origem
de suas perdas aparentes estava exclusivamente nas áreas de baixa renda. Constatou-se que melhorias no
cadastro, nas regras comerciais, no parque de hidrômetros, na gestão dos grandes consumidores e implantação de rede contribuíram igualmente para a redução de perdas.

COM+ÁG U A
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CÉLULA DE CONTROLE
A Célula de Controle, chamada Ilhéus II, foi
escolhida em razão da facilidade de compatibilização cadastral. Atualmente abastecida pela
ETA Pontal, a área está devidamente isolada,
dispõe de um macromedidor em sua entrada
e apresenta grande quantidade de ligações
clandestinas, by pass e inativas violadas, gerando assim um índice de perdas elevado. A área

é composta pelo bairro Ilhéus II e representa
aproximadamente 1,6% do total de ligações e
2,3% da rede da ER Ilhéus.
O setor Ilheús II, com cerca de 5 km de extensão de redes, apesar de ter aspectos positivos
com relação ao cadastro de redes e isolamento,
apresenta desafios no que tange às perdas aparentes, cuja identificação se dificulta pelo ele-

Bairro Ilhéus, onde está a Célula de Controle
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vado número de fraudes. O macromedidor que
havia na célula apresentava problemas de precisão de leitura. Além disso, fazia-se necessária
uma série de intervenções para o fechamento
final da célula, que ocorreu em outubro/2007.
Uma ferramenta importante para a verificação
da falha cadastral foi o modelo hidráulico construído que, embora não estivesse calibrado, indicou, por meio de simulações, cenários improváveis e distantes da realidade.
Tomaram-se como base dados de pressão
na entrada, ponto médio e crítico da célula, e
verificou-se, principalmente no ponto crítico,
uma grande diferença entre o valor medido e o
simulado. A diferença vinha da não inclusão, no
cadastro e no modelo, de duas alças com con-

sumos na entrada da célula, que foram cadastradas posteriormente.
Para a certificação da estanqueidade do setor fez-se necessária a confirmação de 29 capeamentos em pontas de rede.
Fazia-se necessário e foram instalados seis
registros de manobra internos no setor, visando a facilitar os serviços operacionais, de forma
a minimizar o desabastecimento em casos de
manutenção.
Não se podia contabilizar o número de vazamentos visíveis, pois as informações não se encontravam agrupadas de acordo com a divisão
dos setores. O tempo de reparo dos vazamentos apresentava-se satisfatório, não havendo
demanda reprimida deste serviço.

Mês

Volume
micromedido
(m3)

Volume
faturado
(m3)

Ligações
Ativas

Ligações
Ativas
C/HID

Ligações
Ativas
S/HID

Ligações
Existentes

N.º de
Economias
S/HID

N.º de
Economias
C/HID

Total
de
Economias

ago/06

1.937

3.562

320

302

27

561

26

297

323

set/06

2.258

3.788

323

304

29

554

28

298

326

out/06

2.273

3.777

322

303

30

554

28

297

325

nov/06

2.704

3.916

320

310

22

553

22

301

323

dez/06

2.579

3.781

322

318

17

553

16

309

325

jan/07

2.525

3.794

320

316

19

552

18

305

323

fev/07

3.127

4.169

315

313

45

553

17

301

318

mar/07

2.839

4.016

315

316

17

552

17

301

318

abr/07

2.673

3.895

315

315

16

553

13

305

318

mai/07

3.041

4.132

329

332

10

556

9

323

332

jun/07

2.974

4.642

334

337

9

557

9

328

337

jul/07

3.181

5.030

420

418

20

692

19

406

425

jun/08

5.760

7.447

619

616

3

801

3

627

630

Dados da Célula de Controle
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POR DENTRO DE UMA GRANDE ESTATAL

PERDAS, O GRANDE DESAFIO

O Escritório Regional de Ilhéus foi uma das
unidades da EMBASA selecionadas para implementação do Projeto COM+ÁGUA. A EMBASA,
sociedade de economia mista e pessoa jurídica
de direito privado, tem como acionista majoritário o governo do Estado da Bahia.
O ER Ilhéus está hierarquicamente vinculado à Unidade de Negócios (UN) Itabuna, da
Superintendência Operacional da Região Sul da
Diretoria de Operação.

O desafio do ER Ilhéus é o elevado nível de perda de água, que chega a 53,5%, quando o da
EMBASA é de 34.3%. Deste total de 53,5%, 22,0% vão embora em vazamentos e 31,5% são relativos
a perdas aparentes. Os hidrômetros, um terço com mais de cinco anos, estão em 80% das ligações e
a população não respeita os cortes, sistematicamente violados. Fraudes e ligações clandestinas são
constantes em áreas pobres e de invasão. Estes são os grandes desafios do ER Ilhéus.

Perdas de água
Apesar do índice elevado de perdas reais, os
vazamentos visíveis detectados são reparados
no mesmo dia, não havendo estoque para o dia
seguinte. Não havia procedimentos sistematizados para combate a vazamentos não visíveis.
Para reduzir as perdas de água era preciso
criar procedimentos gerenciais para a micromedição. Além dos problemas com violação de cortes e ligações clandestinas, os números da área
comercial do ER Ilhéus sugeriam um cadastro
desatualizado. O número de economias inativas
era muito alto. Com serviços de campo terceirizados, era preciso melhorar os procedimentos
para o correto gerenciamento.
Dado o foco demonstrativo do projeto e a
impossibilidade de avaliação de todo o sistema,
tendo em vista seu cronograma de implantação,
o ferramental do Balanço Hídrico disponibilizado foi exaurido na Célula de Controle, ainda que
mediante incertezas relativas às ligações clandestinas e respectivos consumos.

Projeto
encontrou terreno
fértil no ER Ilhéus
O sistema de abastecimento de água do
ER Ilhéus capta água em dois pontos, nos Rios
Iguape e Santana. Do Iguape, a água vai para a
ETA Centro, alimentada por 10 km de adutora
500 mm (DEFOFO). Também para a ETA do Distrito Industrial, por meio de 1,3 km de adutora.
O Rio Santana manda água para a ETA do Pontal por 2 km de adutora.
O COM+ÁGUA encontrou um terreno fértil para o seu desenvolvimento no ER Ilhéus,
em razão da existência de um plano de modernização, em curso na EMBASA desde 1993.
Tal condição reitera-se pela necessidade de
aproximação do índice de perdas totais do ER
Ilhéus quando comparado com o da EMBASA.
Caixa d’água do ER Ilhéus
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Perdas
Reais

Provocadas por vazamentos nas
redes e ramais

Perdas de água na
Célula Ilhéus II
• Índice de Vazamento da Infra-estrutura 18
• Perdas reais em relação ao volume disponibilizado

56,0%

137.633 m3

502 l/lig/dia (margem de erro +/- 10%)
• Perdas aparentes em relação ao volume disponibilizado

20,3%

49.903 m3

250 l/lig/dia (margem de erro +/- 7,9%)
• Perdas totais em relação ao volume disponibilizado

76,3%

187.536 m3

752 l/lig/dia (margem de erro +/- 6,6%)
Demanda média
• Volume total disponibilizado (em 12 meses)

245.992 m3
• Demanda média (litros/segundo) 7,8
• Consumo per capita efetivo
(entregues litros/hab/dia)

139,5

Dados de 2007

Perdas
Aparentes

Provocadas por erros de medição
e fraudes

COM+ÁG U A
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Energia elétrica
O gasto anual do ER Ilhéus é de R$ 1,8 milhão
com energia elétrica. Não era utilizado sistema
de gestão do uso de energia, estando um sistema corporativo em desenvolvimento. O controle
e as verificações eram feitos pelo exame visual
da conta ou observação dos dados em planilhas
emitidas de um arquivo em Excel. Nestas planilhas eram lançados os valores físicos e financeiros
lidos a partir da conta emitida pela Companhia
de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA).
O foco da verificação era centrado sobre valores financeiros resultantes de multas por demanda de ultrapassagem e energia reativa excedente. Na prática de análise não havia recursos
para detectar automaticamente desvios, variações e avaliações de desempenho com base em
indicadores como o fator de carga, custo médio
e eficiência kWh/m3.
Não foram observadas possibilidades de
pesquisa seletiva por ocorrências, tais como
desvios em relação aos valores médios e aos
previstos pela carga operativa, não sendo uma
prática normal o levantamento e análise de
indicadores para avaliação da eficiência hidroenergética dos sistemas de bombeamento.
Na capacitação com a introdução de técnicas
para gestão do uso eficiente foram identificadas oportunidades para redução dos gastos
por medidas administrativas, modernização e
eficientização.
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Mobilização social
Não havia medições e registros de grandezas
elétricas e hidráulicas sistematizadas para levantamento das condições operacionais, eficiência
do dimensionamento dos equipamentos, estruturas e procedimentos operacionais, sendo feitas somente medições instantâneas de corrente
e tensão. Existia alguma dificuldade em entender a tarifa registrada na conta e utilizada para
faturamento e suas variações e correlação com
a publicada pela Resolução da Agência Nacional
de Energia Elétrica (ANEEL) nos diversos anexos.
O relacionamento da prestadora com a concessionária de energia era feito por meio de cartas,
um processo moroso e pouco flexível.
Um procedimento diferenciado praticado na
prestadora, em relação aos demais prestadores,
é a verificação da conta antes do pagamento.
As contas com problemas por falhas, atribuídas à
concessionária, eram devolvidas. Não eram utilizadas ferramentas específicas para análises sistemáticas de indicadores para o melhor enquadramento tarifário e procedimento operacional.
Com pouca freqüência eram levantadas curvas características das principais unidades de
bombeamento. Não era prática normal o levantamento dos valores de coeficiente C de adutoras
nem a análise associada às alterações ou comportamento das condições hidráulicas, dos procedimentos e níveis operacionais, com seus reflexos
no comportamento das condições elétricas.

A autonomia limitada para a tomada de decisões foi um dos fatores que dificultaram as
ações de mobilização no ER Ilhéus. Em muitos
casos, como na contratação de serviços e outras
decisões orçamentárias, realocação de recursos
humanos, elaboração de um boletim e mudança
de rotinas, dependiam da aprovação dos níveis
hierárquicos superiores e isso demandava morosos trâmites administrativos.
A centralização da área de comunicação social na sede, em Salvador, também fazia com que
tudo andasse mais devagar. Na área social, a situação se repetia. A profissional responsável estava vinculada à Unidade de Negócios de Itabuna
e atendia a 22 escritórios regionais da Unidade
de Negócios da EMBASA. E essa profissional fazia o atendimento aos usuários com dificuldades
socioeconômicas para regularização de inadimplência ou outras pendências, realização de projetos e atividades na comunidade.
Por outro lado, a empresa implementava,
desde 1993, quando foi uma das três companhias estaduais do Projeto Piloto PMSS, um amplo processo de modernização administrativa,
contando com programa de qualidade, gestão
por processos, planos de metas para todos os
setores com índices de desempenho, programa
de participação dos funcionários nos resultados/
melhoria de desempenho da empresa (14º salário) e universidade corporativa, com unidades

descentralizadas e recursos tecnológicos para
ensino a distância.
O modelo de gestão por processos e demais
ferramentas de modernização administrativa
impactaram positivamente no desenvolvimento das ações de mobilização social, uma vez que,
embora não existisse um Comitê Gestor antes
da implantação do COM+ÁGUA, a prestadora
já possuía fóruns com rotinas de planejamento
intersetorial: reuniões mensais dos processos e
do gerente com os líderes de processos; reuniões mensais das divisões da UN Itabuna com os
líderes dos processos das suas respectivas áreas
de atuação; participação dos líderes de processos da prestadora no Comitê de Gestão da Qualidade da Unidade de Negócios.

COM+ÁG U A
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Projeto instala 33 macromedidores
Tecnologia para resolver impasse

Ensaio de pitometria da Célula Ilhéus II

Entre as ações propostas para controle
e redução de perdas de água está a instalação de 33 macromedidores, fornecidos pelo
COM+ÁGUA, nas Zonas de Medição e Controle
(ZMC) que integram o sistema. Já foram instalados 28 macromedidores, um em cada ZMC,
sendo que os demais serão instalados até o final
de setembro/2008.
Outra ação desenvolvida foi a escolha de
áreas para coleta e análise de dados resultantes
de medições de vazão e pressão e de detecção
de vazamentos. Tais informações fornecem subsídios para dados como vazões macromedidas,
volumes acumulados no tempo, pressões em
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pontos notáveis do setor, mapeamento de áreas
de vazamentos, entre outros. Além destes, as
informações são necessárias para avaliação do
sistema de abastecimento de água.
Para o cadastro técnico e a modelagem
hidráulica foi sugerida a implantação de equipes exclusivas, responsáveis para essas ações.
Por meio de ferramentas específicas as ações
permitirão a atualização e o ajuste do cadastro
para, inclusive, exportá-lo para um sistema de
modelagem hidráulica, que deverá funcionar
como auxiliar à administração do abastecimento de água, possibilitando a construção e calibração do modelo hidráulico.

As propostas para perdas reais passaram
pela verificação da estanqueidade do setor,
macromedição da entrada da Célula de Controle, além do estabelecimento de uma rotina de
pesquisa de vazamentos não visíveis. A utilização de indicadores gerados no Balanço Hídrico
também funciona como apoio das ações na administração do sistema.
A Célula Ilhéus II foi escolhida para as ações
de treinamento em medições, combate a vazamentos não visíveis e estudos para controle de
pressão. Para atender às ações do Controle e
Redução de Perdas Reais, uma base teórica foi
construída para promover o nivelamento dos
conceitos básicos de hidráulica e de engenharia
de operação de sistemas distribuidores de água.
Dessa forma, puderam ser trabalhados conceitos
e estudos de controle de perdas, bem como aplicação de técnicas e equipamentos correlatos.
Houve também pesquisa de vazamentos,
com detecção de poucos casos no ramal da
célula. Foram contratados serviços terceirizados para nova varredura entre fevereiro e março/2008, com pesquisa acústica em dez km de
rede nos setores Ilhéus II e Teotônio Vilela, tendo
sido geofonados aproximadamente cinco km.
O objetivo desse serviço foi a verificação das
parcelas de perdas reais e aparentes do setor,
uma vez que não se tinha certeza sobre qual
tipo de perda seria predominante.

A conclusão foi de que as perdas aparentes
se constituem nos principais tipos de desperdício de água na célula, por causa de ligações irregulares e sem hidrômetro, hidrômetros violados,
ligações clandestinas, entre outras ocorrências
relacionadas à área comercial.
Esses resultados, conflitantes com o Balanço
Hídrico, mostraram a necessidade de um refinamento das informações das fraudes e ligações
clandestinas. Uma vez ajustado o Balanço Hídrico espera-se observar um dado mais fidedigno
em relação às perdas reais e aparentes.

Geofone

COM+ÁG U A
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Vantagens do gerenciamento integrado
Os funcionários da prestadora deram continuidade às medições de vazão e pressão utilizando instrumentos analíticos, propiciados pela
capacitação, nos pontos crítico e médio e de entrada da área. Foram realizadas leituras das vazões de alimentação do subsetor e comparadas
com os dados de consumo, considerando a água
usada em descargas da rede, que não era contabilizada pela empresa; consumo autorizado não
faturado; vazamentos inerentes; intermitência
do setor; e outros dados necessários para carregar a matriz do Balanço Hídrico.
De acordo com a equipe do ER Ilhéus existiam condições para um primeiro Balanço Hídrico da Célula de Controle, para o mês de
novembro/2007. Segundo os dados desse balanço, havia possibilidade de redução do volume de
130 mil m3 de água, comparando o valor das Perdas Reais Anuais Correntes (PRAC), de 137.633 m3
por ano, com as Perdas Reais Anuais Inevitáveis
(PRAI), de 7.583 m3 ao ano, nesse setor.
Diversas ações foram colocadas em prática pela equipe do ER Ilhéus para alcançar
uma redução na Célula de Controle Ilhéus II.
Em novembro/2007 o volume macromedido
na célula era de 245.992 m3/ano com um respectivo consumo autorizado de 58.456 m3/ano.
Em março/2008 o volume macromedido foi de
216.346 m3/ano com um consumo autorizado
de 68.431 m3/ano.
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A diminuição de 29.646 m3/ano do volume
macromedido ocorreu por causa da instalação
de uma VRP na entrada da Célula Ilhéus II em janeiro/2008. O aumento do consumo autorizado
– 9.975 m3/ano – se verificou em razão das ações
do setor comercial com relação à regularização na
rede de ligações irregulares e clandestinas.

Balanço Hídrico
A partir da matriz de Balanço Hídrico, concebida conforme padrões sugeridos pela IWA, os volumes perdidos são calculados com
base em dados anuais da macromedição e da micromedição e de estimativas para determinar os valores não medidos que integram
a matriz. São feitas hipóteses para determinar as perdas aparentes (erros de medição, fraudes, etc). E, por diferença, definem-se
as perdas reais ou seja:

Perdas Reais = Volume Disponibilizado - Volume Autorizado - Perdas Aparentes
A figura a seguir ilustra a matriz de Balanço Hídrico com suas componentes, tendo por base as considerações da IWA.
O uso das planilhas como suporte na operação e planejamento de sistemas de abastecimento vem sendo implementado e questionado pelos técnicos do ER Ilhéus. O questionamento dos resultados apresentados pelo Balanço Hídrico está conflitando com
a situação encontrada na Célula de Controle, devendo o aplicativo ser considerado como instrumento de capacitação, de acordo
com a prestadora de serviço.

consumo medido faturado
50.692 m3/ano
consumo autorizado faturado
55.792 m3/ano
consumo autorizado
58.456 m3/ano
margem de erro
(+/-) 0,4%

consumo autorizado
não faturado 2.664 m3/ano

volume anual de
entrada no sistema

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

consumo não medido faturado
5.100 m3/ano

água faturada
55.792 m3/ano

consumo medido não faturado
0 m3/ano
consumo não medido
não faturado 2.664 m3/ano
margem de erro (+/-) 9,3%

245.992 m3/ano

consumo não autorizado
37.230 m3/ano

margem de erro (+/-) 5,0%

perdas de água
187.536 m3/ano
margem de erro
(+/-) 6,6%

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

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

imprecisões dos medidores e
erros de manipulação dos dados
12.673 m3/ano

água
não faturada
190.200 m3/ano
margem de erro
(+/-) 6,5%

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

perdas reais 137.633 m3/ano
margem de erro (+/-) 9,4%

Balanço Hídrico da Célula de Controle Ilhéus II
Coleta de dados no macromedidor Ilhéus II
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Contra fraudes, organização
Dentre as principais sugestões do COM+ÁGUA
para perdas aparentes consta a de reforçar a compatibilização do cadastro comercial com o setor
de abastecimento, para emissão de relatórios,
zonas de pressão e fornecimento de dados para
o Balanço Hídrico. Além disso, foram propostas
a atualização e a complementação do cadastro
de consumidores. Também foi sugerida uma política de atualização do cadastro de hidrômetros,
para confiabilidade da micromedição.
Com práticas adequadas para análise dos valores micromedidos é possível emitir relatórios
gerenciais adequados para o combate às irregularidades nas ligações. Outra sugestão relevante
foi reforçar a continuidade de programas para
detecção e combate a fraudes permanentes,
além de fiscalização de ligações cortadas e inativas. Atualmente a prestadora está viabilizando
a substituição do SCI pelo GSAN para atender a
suas necessidades específicas.
As metas do subprojeto Controle e Redução
de Perdas Aparentes não diziam respeito, naturalmente, apenas à Célula de Controle. Porém,
em razão dos prazos da fase de implantação do
projeto, foram priorizados e estão em desenvolvimento os levantamentos de campo na célula
selecionada, referentes às atividades comerciais.
Assim, além da compatibilização do cadastro técnico-operacional, estudos de hidrometria
permitiriam melhorar a administração do parque
de hidrômetros, além de aperfeiçoar as técnicas
para a aquisição desses equipamentos.
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Troca de hidrômetro

Expectativa é
reduzir perdas
Durante o Projeto COM+ÁGUA foram substituídas
várias redes de distribuição e localizadas várias
ligações em paralelo. O ER Ilhéus tem a expectativa de que as perdas por Água Não Contabilizada
(ANC) sejam reduzidas de 76,3% para 25%.
Essa expectativa se justifica já que, em setembro/2006, a micromedição na Célula Ilhéus II era de
2.258 m3 e, após a realização das ações recomendadas pelo projeto, em abril/2008, registrou-se uma
micromedição de 6.164 m3, para um volume disponibilizado estimado de 10.710 m3.
Funcionário da prestadora em trabalho externo

COM+ÁG U A
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Faturamento aumenta 73%
No combate às fraudes realizado somente na Célula de Controle Ilhéus II, o Projeto COM+ÁGUA
proporcionou à prestadora, de maio/2007 até maio/2008, a regularização das ligações no
cadastro e das ligações clandestinas. O aumento no faturamento foi de 73% na área. A meta da
empresa e o objetivo do projeto são instituir políticas permanentes de detecção e combate às
fraudes e de fiscalização de ligações cortadas, com meta para 100% de controle destas.

Vistoria em instalações realizada durante capacitação em processo
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Para o cadastro comercial foram desenvolvidas a base cartográfica e movimentação cadastral, com 98% dos dados das ligações de água
georreferenciadas. Atualmente se trabalha nas
matrículas que não estão georreferenciadas.
As ligações factíveis e suprimidas serão também
georreferenciadas.
O cadastro de logradouros e quadras precisa
de padronização, além de encontrar-se em desenvolvimento um cadastro dos setores de abastecimento e setorização para identificar aqueles
que correspondem aos macromedidores instalados. A prestadora de serviço realiza também um
cadastro de clientes especiais, para consumos
superiores a 50 m3.
Na manutenção, o ER Ilhéus realizou, em dezembro/2007, a troca de 41 hidrômetros com
mais de dez anos e de 97 entre cinco e dez anos.
Na gestão do parque de hidrômetros foram
sugeridas melhorias nas especificações técnicas
para aquisição e recebimento realizadas na sede
da EMBASA, em Salvador. Quanto à padronização
das instalações foram encontrados problemas
técnicos em cavaletes desses equipamentos.
Deve-se destacar ainda que o grau de submedi-

ção do parque de hidrômetros encontrado foi de
13,11%, com uma margem de incerteza de (+/-)
25,81%.

• Número de ligações existentes subiu:

801

692
• Volume faturado:

5.030

7.447

m3

m3

• Valor faturado:
R$

8.276,00
14.359,00
R$

• Número de ligações ativas:

619

420

• Volume macromedido:

3.181

m3

5.760

m3

• Valor de arrecadação:
R$

7.759,00
11.884,00
R$
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Aprender e aplicar novos conceitos
O conteúdo principal do curso de Gestão
Comercial e Técnicas de Controle e Redução
de Perdas Aparentes – Módulo I, realizado em
junho/2007 durante a capacitação nacional,
abordou o Balanço Hídrico; cadastro comercial;
cadastro técnico para apoio 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, contando com a participação de
três funcionários do ER Ilhéus.
Já o objetivo da capacitação em processo,
que foi realizada entre 6 e 10 de agosto/2007,

foi avaliar a situação de cada um dos tópicos
abordados no curso de junho, além de oferecer
treinamento sobre a aplicação dos conceitos.
Buscou-se, assim, aperfeiçoar instrumentos de
gestão cadastral e Balanço Hídrico; o gerenciamento no faturamento com análise dos valores micromedidos, cobrança e arrecadação;
a gestão da micromedição; o gerenciamento
do combate a fraudes, de ligações inativas e
atendimento ao público.
Atendendo à metodologia do projeto, foram
estabelecidas as ações dos planos para a Célula Ilhéus II e setores Nossa Senhora da Vitória e
Teotônio Vilela.

Turma de capacitação em processo
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Na célula e setores selecionados as intervenções ocorriam de forma rotineira, porém
após a mobilização interna do projeto, com as
Oficinas Setoriais, é que iniciaram as intervenções conforme o Plano de Ação, na Célula Ilhéus
II. No módulo sobre micromedição foram apresentados e discutidos os conceitos e seus componentes como noções básicas de hidrometria,
referências normativas, tipos e funcionamento
do hidrômetro, precisão e classe metrológica e
causas do seu mau funcionamento.

de forma rotineira, mas que há muita dificuldade de ação na Célula de Controle por causa
da facilidade encontrada pelos moradores para
se abastecer irregularmente.
A situação é complexa na Célula de Controle
Ilhéus II, além do alto número de irregularidades
e alguns consumidores em situação de pobreza,
o desperdício é grande, como constatado. Foram
executadas algumas interrupções de fornecimento de abastecimento para vários imóveis
não cadastrados no sistema comercial.

Fraudes
Sobre as fraudes, os participantes entraram
em contato com conceitos e sua relação com
o Balanço Hídrico. Foram discutidos também
os tipos de fraudes; infrações; análise crítica
de perfil de consumo do cliente; processos de
negociação; detecção de indícios; e recuperação de consumo. Houve ênfase na efetivação
de ações de combate às fraudes e avaliações
econômicas e financeiras. Além disso procedeu-se a elaboração de acervo documental,
composto por fotos, cópias de notificações
ao cliente, históricos de consumos, de leituras,
e laudos técnicos de inspeção.
Nos exercícios de campo foi identificada a
necessidade de rever os critérios de visitas, para
se obter informações que contribuíssem principalmente com processos referentes à identificação do perfil do cliente. Os participantes destacaram que o ER Ilhéus combate irregularidades

Vistoria contra fraudes
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Redução de gastos
Com base na situação encontrada na prestadora foram estabelecidas diretrizes para a captação com o objetivo de aprimorar a gestão do
uso eficiente e diagnósticos energéticos. Neste
contexto, já na fase de capacitação, foram identificadas várias oportunidades para redução
dos gastos por medidas administrativas, e em
um conjunto de instalações a economia é de
R$ 212,6 mil/ano.
Também foram desencadeadas ações para
redução dos gastos com multas pela correção do
fator de potência e renegociação dos contratos
de fornecimento de energia elétrica. Foram estabelecidos procedimentos para análise do custo
e eficiência dos procedimentos operacionais.
O ER Ilhéus vem utilizando um software
corporativo de gestão de energia elétrica que
permite uma sistematização para identificação
de oportunidades para redução dos gastos por
medidas administrativas. Da mesma forma, foi
elaborada uma gestão energética com foco no
controle de processos, não apenas para controle de contas.
Com o uso de planilhas para análises tarifárias, identificando o melhor enquadramento
tarifário para redução dos gastos, foi possível atualizar as informações e otimizar os procedimentos operacionais. Esses procedimentos foram
aplicados às unidades operacionais EEC-2, EEC-4,
EEC–8A, Mangueira, ETV4 e EE Urbis, propiciando
uma economia anual de R$ 100 mil, 20% de redução de gastos destas instalações.
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ER Ilhéus
conseguiu uma economia anual de

100 mil/ano

R$

com a otimização de
procedimentos operacionais.

A modernização da
operação gerou
uma substancial economia
de recursos.

Captação Rio Santana

Estação de tratamento Pontal
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O projeto envolveu também assessoria para
elaboração e formatação de projetos de eficiência energética visando à captação de recursos
com a Eletrobrás. A manutenção foi destacada
com foco nas recomendações de práticas para
um programa preditivo voltado para a eficiência hidro energética.

Modernização
Além da melhoria da gestão, a capacitação
em processo da equipe possibilitou ao ER Ilhéus
identificar pontos para a modernização, como
mudança da tensão de fornecimento nas instalações EEC6, Booster Conquista, tendo sido
reaplicado no sistema integrado de Floresta
Azul, Santa Cruz da Vitória e Firmino Alves, não
pertencente a Ilhéus, significando uma redução
anual de R$ 54.6 mil.
Uma economia anual de R$ 18 mil também
foi possível por ações para correção do fator de
potência e eliminação de multas por demanda
de ultrapassagem de consumo.
Na captação do Iguape foi implantado o uso
de planilhas para medições dos rendimentos
de conjuntos elevatórios. Já quanto ao sistema
de bombeamento, a capacitação deu ênfase no
entendimento de um conjunto motobomba,
seu princípio de funcionamento, dimensionamento e levantamento de parâmetros e curvas
características. Além disso, foi dimensionado o
rendimento e consumo específicos; uso de inversores de freqüência, soft-start e outros dispositivos desse sistema.
Foi desenvolvido um estudo de eficientização energética no sistema envolvendo a elaboração de diagnósticos, gerenciamento de
dados e interpretação dos indicadores de eficiência energética das instalações. Para medições,
foram definidas campanhas, equipamento e
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Eficientização

Estação de tratamento de água

procedimentos de execução dessas leituras.
Da mesma forma, foi feita a análise da eficiência
de conjuntos motobombas, da eficácia do uso
das estruturas elétricas e hidráulicas do sistema
e dos procedimentos operacionais.
Para grandezas elétricas e hidráulicas, presentes em um sistema de bombeamento, foram
reforçados conceitos, técnicas para as medições
e como alterar custo em razão dos procedimentos operacionais. Foram fornecidos instrumentos
e processos para medições de campo de grandezas elétricas e hidráulicas, interpretação dos
dados coletados de maneira absoluta e relativa a
parâmetros de referência da engenharia. As medições de campo foram efetuadas na elevatória
de água bruta EEAB – ETA, Captação Iguape.

A elevatória Captação Iguape foi selecionada
para análise do projeto e formatação nas condições requeridas para captação de recursos na
Eletrobrás. Essa proposta de projeto de eficientização busca a redução da altura manométrica
de recalque pela mudança do trajeto da adutora,
transferindo seu trecho por sobre uma elevação
para uma região com cota inferior em torno de
12 m, com aproveitamento de uma rede de distribuição existente na região. Dessa forma, será
possível aumentar a vazão bombeada utilizando
menos potência e, se mantida a vazão atual com
uma bomba mais adequada, a previsão é de redução de 15% na potência demandada.
Ainda como sugestão, a prestadora está elaborando projetos para implantação do sistema de automação e telemetria. As tomadas de
pressão na linha de recalque devem ser instaladas com vazão recalcada nas diversas unidades
de bombeamento, permitindo assim otimizar
e automatizar os procedimentos operacionais,
além de monitorar o desempenho dos conjuntos motobombas.

Apesar do ER Ilhéus ter um sistema corporativo de controle das contas de energia, a
prestadora poderá utilizar o software fornecido pelo projeto para gestão energética. Foi
recomendado a elaboração de um plano de
execução de diagnósticos para as unidades
de bombeamento e a organização da documentação, com o objetivo de monitoramento
e contabilização dos resultados das ações de
eficientização implementadas.

Estação de tratamento de água
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Futebol e feijoada
As diferenças culturais que marcam o perfil do quadro
de colaboradores da prestadora direcionaram as ações de
mobilização social. Havia uma dificuldade de interação
entre eles.
Foram realizadas, então, ações específicas de mobilização social interna. Além da pesquisa de clima organizacional, ganham destaque os eventos Integração com
Feijão, uma grande e produtiva feijoada, Talentos da Casa e
o clássico torneio de futebol.
Nessas atividades, além de se promover o melhor convívio
entre os funcionários próprios e terceirizados, foram realizadas palestras e mostras sobre o
COM+ÁGUA, preparando os grupos para as oficinas setoriais.
Na sede do ER Ilhéus foi feito trabalho de divulgação interna pelo mural COM+ÁGUA,
com atualização semanal de notícias, e o boletim informativo, que teve quatro edições em
2007 e três em 2008.

Oficinas Setoriais

Torneio de futebol dos funcionários do ER Ilhéus
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A preparação e realização das Oficinas
Setoriais contou com a participação do Comitê Gestor e dos grupos de trabalho dos subprojetos 1 a 9 envolvendo todas as áreas:
operacional, comercial, elétrica e social. Dez
funcionários da UN Itabuna e do ER Ilhéus
foram treinados para serem monitores das
oficinas, aprofundando suas informações
sobre o projeto.
Outro destaque foi a formação de um
grupo teatral com colaboradores e apoio
voluntário de um diretor teatral. O grupo se
apresentou nas 11 oficinas com temas sobre
combate às perdas de água.

Em agosto e setembro
foram realizadas as

11 oficinas

setoriais do ER Ilhéus

206

participantes
com
entre funcionários e
terceirizados, que elaboraram

205 propostas
para o COM+ÁGUA
e se candidataram 116
Agentes de Combate às
Perdas (ACPs)
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Perfil do Comitê Gestor ajudou
na mobilização
O Comitê Gestor de caráter intersetorial foi constituído durante o Seminário de Devolução dos Diagnósticos Situacionais, em 30 de novembro/2006. Foi formado por 16 integrantes, divididos entre representantes do ER Ilhéus,
da UN Itabuna, da Superintendência Operacional da Região Sul e da Diretoria de Operação.
O perfil dos coordenadores, estimulando a participação dos outros membros e dos funcionários, ajudou no sucesso das ações de mobilização na prestadora.
O Comitê Gestor realizou reuniões regularmente, quinzenais e mensais. Foi o primeiro comitê do COM+ÁGUA
a elaborar um regimento interno, servindo de modelo para outros. Sempre que possível, outros funcionários

Comunidade em foco
As ações de mobilização social na Célula
Ilhéus II foram um resultado de planejamento integrado das áreas técnico-operacional, comercial
e social do Comitê Gestor. O diagnóstico da célula mostrou necessidades específicas de comunidade carente e os dados possibilitaram subsidiar
negociações para ligações inativas e auxiliar no
trabalho do controle de perdas aparentes.

foram se unindo ao grupo para desenvolver ações do MOB. Os planos de ação dos nove subprojetos foram
concluídos, reunidos e descritos no Plano de Gestão Integrada 1 (PGI 1) do COM+ÁGUA, no 1º semestre/2007.
O PGI 1 foi apresentado e aprovado pela direção da EMBASA, em Salvador. Por tratar-se de prestadora sob gestão
estadual, essa reunião substituiu a Oficina de Direção e Chefias prevista na metodologia do componente social.
Para potencializar as ações, conforme as deficiências apontadas no Diagnóstico Social foram contratados um
profissional para a área de comunicação e outro para a assistência social, de acordo com os planos de ação da
área social – subprojetos 7 a 9.

Participação organizada
O Comitê Gestor do ER Ilhéus aprovou a participação organizada dos 116 Agentes de Combate às Perdas em novembro/2007. Eles foram
constituídos nas 11 oficinas setoriais e organizados em quatro grupos de trabalho com aproximadamente 30 colaboradores, com duas horas
mensais de reunião.
Os grupos formados elegeram representantes, que participam das reuniões do Comitê
Gestor com direito a voz e voto, além de terem
atribuições definidas no regimento interno do
comitê. Também foi elaborado o cronograma
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de reuniões mensais e a agenda de trabalho dos
ACPs, que selecionaram as propostas prioritárias
entre as 205 apresentadas pelos colaboradores
nas oficinas setoriais.
O Comitê Gestor e os quatro representantes
dos ACPs vão sugerir ainda ações não previstas
do projeto demonstrativo, gerando assim, com
a participação de todos os níveis hierárquicos
da prestadora, o Plano de Gestão Integrada 3
(PGI 3) do COM+ÁGUA. O PGI 3 deverá ser submetido novamente para aprovação da sede, em
Salvador, BA.

Atendimento na Unidade Móvel de Negociação

Na comunidade, 82% das famílias possuem
renda na faixa de um a dois salários mínimos.
A primeira reunião comunitária contou com
50 participantes, entre lideranças e moradores.
Nesse encontro foram apresentados vídeos
sobre a questão da água, os serviços da prestadora e o Projeto COM+ÁGUA. Membros do
Comitê Gestor esclareceram dúvidas das lideranças e moradores sobre o desenvolvimento
das ações.
Também foram ressaltados os benefícios que
seriam gerados na comunidade, como a regularização do abastecimento de água, ampliação de
500 m de rede, substituição de 60 hidrômetros,
com mais de dez anos de uso, e instalação de 20
hidrômetros em ligações ativas.
Os participantes receberam informações a
respeito de conserto de vazamentos. Após a reunião, o ER Ilhéus instalou na comunidade uma
unidade móvel de negociação. As equipes visitaram 255 residências, atualizaram cadastros e
negociaram 108 casos de ligações inativas.
O grupo de mobilização social formou parceria com o Posto de Saúde da Família (PSF) para
realização de evento cultural e educativo na comunidade, com apresentação do grupo teatral
e do coral da Unidade de Negócios de Itabuna,
estandes com divulgações sobre educação sanitária e higiene bucal e demonstração de funcionamento da ETA piloto.

COM+ÁG U A
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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

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?

Técnicas de medição
de vazão, pressão e nível

•

•

Utilização de
medidores portáteis

•

•

Utilização de data loggers

•

•

Diretrizes para
macromedição do sistema

•

•
•

•

Procedimentos novos
foram incorporados?

muita coisa

tudo

•

•

•

Oportunidades de projetos
de eficiência energética

•

•

•

•

•

Institucionalização
do Balanço Hídrico

•

•

Cálculo de indicadores
de desempenho

•

•

Gestão de redes e ramais
nada
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pouca coisa

nada

tudo

não

sim

pouca coisa

muita coisa

tudo

não

sim

•
em vias de

em parte

nenhuma

poucas

muitas

Planejamento

•

muita coisa

muitas

•

•

•
•

poucas

•

Mudanças de
categoria tarifária

Capacitação em
gestão da modelagem

•
•

nenhuma

•

•

Controle de pressão

em parte

•

•

•

em vias de

•

•

•

sim

Gereciamento do uso
eficiente de energia

Modelagem da(s)
célula(s) / sistema

Melhoria da rapidez
no reparo de vazamentos

não

•

•

•

Detecção e reparo de
vazamentos não visíveis

•

•

Procedimentos de
atualização cadastral

•

•

Gestão de Energia Elétrica

•

Setorização e verificação
de estanqueidade

•

•

Revisão de
base cartográfica

•

•

•

•
pouca coisa

Há evidências
de resultados?

•

•

Capacitação em medições
elétricas e hidráulicas

•

•

Cadastro comercial /
gestão do cadastro

nada

•

•

•

Pesquisa do grau
de submedição

•

•

O quanto mudou no
seu dia-a-dia?

Micromedição / gestão
do parque de medidores

Combate a fraudes /
clandestinos / inativas

Há evidências
de resultados?

•
•

Diretrizes para automação

Gestão de
Perdas Aparentes

•

•
•
em parte

nenhuma

poucas

muitas

•
pouca coisa

muita coisa

tudo

•

•

•

Envolvimento
dos funcionários
nada

•

•
•

Integração das áreas

•
•

•

Efetividade
do Comitê Gestor

•

em vias de

Utilização de indicadores
de desempenho

•

não

•

•

•

•

•

sim

em vias de

em parte

nenhuma

poucas

muitas
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MEDINDO A MOBILIZAÇÃO
O Indicador de Mudança Cultural (Imud) acompanha o movimento de evolução dos valores e atitudes entre
os funcionários diretos e indiretos da prestadora. Ele é resultado da soma ponderada de dois outros índices, que
medem a Mudança Cultural Interna (Imin) e Externa (Imex). O Imud, em outra soma ponderada ao Índice de Gestão da Mobilização (Iges), que avalia a infra-estrutura operacional e política à disposição, resulta no Indicador de
Mobilização Social, o Imob.
A mobilização social no ER Ilhéus foi um dos maiores pontos positivos. E, de acordo com os resultados da aplicação dos questionários do Indicador de Mobilização, ela se intensificou com as ações do COM+ÁGUA. Na primeira
medição, que ocorreu em novembro/2007, o Imob da prestadora era 68, em uma escala de 0 a 100. Em maio/2008,
quando foi feita a última medição, o indicador saltou para 86.
O indicador baliza as ações de mobilização e indica os caminhos a seguir. No caso do ER Ilhéus, com o avanço
do Imob, a equipe de consultores indica que, apesar do desafio enfrentado com as mudanças de processos na
prestadora de serviço, 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.

Equação do Indicador de Mobilização Social - Imob

Integração com Feijão reuniu funcionários próprios e terceirizados

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%)

Novembro/2007

Imob = 0.7 Imud 68.0 + 0.3 Iges 68.0 = 68.0
Maio/2008

Imob = 0.7 Imud 89.0 + 0.3 Iges 79.0 = 86.0
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Coleta seletiva de lixo

Grupo de Teatro – peça A faxineira do vazamento
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Execução do Consórcio
Apoio

