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UMA POLÍTICA PARA O SANEAMENTO BÁSICO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COM+ÁGUA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Objetivo: Estruturar e promover o 
gerenciamento integrado do controle 
e redução das perdas de água e do 
uso efi ciente de energia elétrica em 
sistemas de abastecimento de água

1 Macromedição e Automação

2 Sistema Cadastral Técnico
     e Modelagem Hidráulica

3 Controle e Redução de Perdas Reais

4 Gestão do Uso da Energia

2

3

4

5

6 7

8

9

1

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

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

O todo e as partes

5 Controle e Redução 
     de Perdas Aparentes

6 Sistema de Planejamento

7 Instâncias Participativas

8 Comunicação Social

9 Educação e Cultura

Pactuação com direção do prestador

Diagnósticos Técnico 
e Social do prestador

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

GTs Téc

GT MOB

PGI 2  - direção ajusta 
e valida o PGI 1

PGI 3  - propostas dos funcionários
incorporadas ao PGI 2

Ofi cina Direção e Chefi as
Ofi cinas Setoriais 
com funcionários

ACDs

Ações no prestador

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

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

COMITÊ GESTOR

Planos de Ação 1 a 6

Planos de Ação 7, 8 e 9

Plano MOB Interna e Externa

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

Subprojetos
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A Superintendência de Água e Esgotos de Ituiutaba (SAE) é famosa pela 
sua efi ciência e adoção de um modelo de gestão integrada e participativa. 
Quando os consultores do COM+ÁGUA chegaram, a SAE já havia implantado 
um programa de qualidade total (certifi cação ISO) e recebido o Prêmio Nacio-
nal de Qualidade em Saneamento (PNQS). Aproveitando-se desse ambiente 
organizacional, o COM+ÁGUA encontrou terreno fértil para contribuir com 
avanços signifi cativos.

As medidas adotadas foram simples. Além da gestão dos indicadores de 
energia, identifi cou-se a oportunidade de substituir um conjunto motobom-
ba de 300 CV por um de 150 CV na Captação de São Lourenço.

Também ocorreram avanços no âmbito das perdas reais, com a assimilação 
dos conceitos que norteiam o projeto, e na construção de um modelo hidráuli-
co calibrado. Na área de perdas aparentes, o destaque foi a aquisição de hidrô-
metros com realização de testes de recebimento, a troca dos equipamentos e a 
melhoria da gestão de micromedição.

A mobilização social encontrou um ambiente propício ao desenvolvimen-
to do projeto, com uma diretoria altamente participativa, na qual a adesão
ocorreu de forma rápida e espontânea. Das ofi cinas de conscientização para
o público interno nasceu um grupo artístico ativo e comprometido com a 
causa da economia de água e energia.

Além do trabalho efi ciente dos Agentes de Combate ao Desperdício (ACDs), 
o grupo de mobilização da SAE, em conjunto com o Comitê Gestor, elaborou 
um gibi e implantou vários projetos. As ações já desenvolvidas pela prestado-
ra de serviço foram potencializadas pelo COM+ÁGUA e com a instalação do 
Comitê Gestor. Assim, na SAE, a mobilização realmente fez a diferença. 

BOM, MAS FICOU MELHOR

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

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

ROTEIRO DE TRABALHO
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ITUIUTABA

SAE tem certifi cado ISO 9001 
e Prêmio Nacional de Qualidade 
em Saneamento (PNQS)

Perdas anuais no volume 
dos mananciais

Números do sistema
(junho/2008)
• 28.621 ligações de água ativas hidrometradas.

• 32.418 economias ativas.

• 100% da população conectada ao sistema distribuidor.

• 99,7% da população com coleta de esgoto, 91% 
deles são tratados.

• 264 l/hab/dia é o consumo médio per capita.

• Número de colaboradores (próprios): 148.
• Capacidade de produção 

da ETA:  400 l/s.
• Extensão da rede de água:  408,45 km.
• Índice de consumo de energia elétrica (SNIS I058):

0,65 kWh/m3.
• Consumo energia elétrica água (SNIS A28): 

5.516 (1000 kWh/ano).
• Perdas reais: 133 l/lig/dia.
• Perdas aparentes: 98 l/lig/dia.
• Perdas totais: 231 l/lig/dia.

 Superintendência de Água 
e Esgostos de Ituiutaba (SAE)

Microrregião: 
Pontal do 
Triângulo Mineiro
• Altitude média: 550m a 604m

IDH 0,818 (PNUD/2007)

Bacia Rio Paranaíba

Fundação 1901

Área total 2694 km2

Fuso horário UTC-3 

Gentílico ituiutabano ou tijucano

PIB per capita R$ 10.580,00 (IBGE/2002-2005) 

PIB R$ 972.529,00 (IBGE/2002-2005)

Densidade 32,97/Km2

População 92.932 habitantes (IBGE/2007)

Clima quente úmido, tropical de inverno seco

Índice pluviométrico: 
1.470 mm (média ao ano)

Perspectiva meramente ilustrativa
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Cronologia do sucesso

O PNQS 

1997 Início do Programa de Qualidade 
da SAE, com a instalação do Comitê 
da Qualidade, composto por 24 colaboradores 
da prestadora de serviços.

1998 Implantação do sistema de 
automatização, que monitora 24 horas 
por dia a qualidade da água bruta 
e tratada distribuída para 100% da população

1999 Recebe o ISO 9001 no Sistema de 
Qualidade do Processo de Tratamento de Água, 
conferido pelo órgão certifi cador Bureau Veritas 
Quality International (BVQI). A SAE é a primeira 
autarquia municipal da América Latina a receber 
o certifi cado

2001 Única autarquia municipal a receber o Prêmio 
Nacional da Qualidade em Saneamento 

(PNQS), reconhecido em toda a América 
Latina, da Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental (Abes)

2003/ Recertifi cação do Sistema 
de Qualidade na Norma ISO 
9001:2000 sem nenhuma não conformidade

2005/
2008

O PNQS foi criado em 
1997 para premiar as
melhores empresas de
saneamento a cada dois 
anos, mas o sucesso levou 
os organizadores a conce-
der o prêmio anualmente. 
Os principais objetivos do 
PNQS são agregar valor, 
estimular ações para a 
melhoria dos processos 
operacionais e geren-
ciais das empresas e pro-
mover a excelência nos 
serviços prestados para 
que a população tenha 
um saneamento satis-
fatório e, conseqüente-
mente, melhor qualidade 
de vida.

História premiada
A busca por qualidade e a extensa premiação da SAE 
geraram uma organização administrativa inovadora e 
versátil na prestação de serviço de abastecimento de 
água da SAE. Pouco verticalizada, baseada em proces-
sos e buscando a aproximação da direção com a base, 
contribuiu muito para que todas as ações propostas 
pelo COM+ÁGUA fl uíssem com naturalidade.  
A SAE promove ações internas por meio de quatro 
projetos: ComunicAção, IntegrAção, InterAção e Arru-
mAção. Os três primeiros trabalham para intensifi car 
a integração entre os colaboradores, estimulando a 
socialização de informações, troca de experiências e 
intercâmbios. 
O ArrumAção procura criar uma cultura organizacional 
voltada à conservação de água e energia e à cidada-
nia ativa. As ações externas são realizadas por meio do 
Projeto VisitAção que busca demonstrar a metodolo-
gia empregada na SAE.

As ondas da mobilização
Primeira Onda

constituição e
consolidação 
do Comitê Gestor 

Segunda Onda

envolvimento dos
funcionários
da prestadora 

Terceira Onda

envolvimento do 
público externo

Distribuição de cartazes educativos
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Letras de músicas 
Super Gota
(Paródia: Natiruts Reggae Power)
Quando tudo se complicar

Alguém deve te ajudar

E fazer o bem aparecer

Tristeza vai sumir e tudo resolver

Olhando a pressão

Redes têm verifi cação

Perdas podem diminuir

Cantando com a gente você vai sorrir

Vem e olha, o macromedidor vai ajudar a conhecer

E agora, daqueles vazamentos você vai poder saber

A operação das redes melhorar

Ramais com problemas temos que trocar

Tem sempre alguém que pode ajudar

Dá um grito pra chamar

Ô, ô, ô, ô, é o Super Gota que chegou

Ô, ô, ô, ô, é pra combater as perdas, chegou

Ô, ô, ô, ô, é o Super Gota que chegou

Ô, ô, ô, ô, é pra combater as perdas, chegou

Quero o Balanço Hídrico e muito mais

E do planejamento vou correndo atrás

E combatendo fraudes nós somos demais

Super Gota ensina e a gente faz

Olhando a pressão

Redes têm verifi cação

Perdas podem diminuir

E cantando com a gente você vai sorrir

Vem e olha, o macromedidor vai ajudar a conhecer

E agora, daqueles vazamentos você vai poder saber

A operação das redes melhorar

Ramais com problemas temos que trocar

Tem sempre alguém que pode ajudar

Dá um grito pra chamar

Funk do Desperdício
(Paródia: Eu tô tranqüilão)
Que barulho é esse que faz dançar o Perdalhão

É claro, é vazamento meu irmão

Muitas redes antigas, ninguém faz verifi cação

Isso que é perdas, vem então

Vem pra cá dançar

A água vai vazar, é

Hoje eu sei que vou me divertir

Consumo de energia, sei que vai subir, e

Todo mundo canta assim

Eu tô tranqüilão,

O faturamento vai caindo até o chão

E tantas fraudes, cadê controle da pressão

E a galera não quer saber disso, não

Vaza, vaza...

Que barulho é esse que faz dançar o Perdalhão

É claro, é vazamento meu irmão

Muitas redes antigas, ninguém faz verifi cação

Isso que é perdas, vem então

Vem pra cá dançar

A água vai vazar, é

Hoje eu sei que vou me divertir

Consumo de energia, sei que vai subir, e

Todo mundo canta assim

Eu tô tranqüilão,

O faturamento vai caindo até o chão

E tantas fraudes, cadê controle da pressão

E a galera não quer saber disso, não

Vaza, vaza...

Materiais educativos

Subprojeto 
de Educação e Cultura 

Cartazes - criados pelos ACDs para incentivar o uso 
racional de água e energia

A primeira atividade realizada pelo grupo de ACDs que atua na mobilização social foi implementar as 
ações do Projeto ArrumAção. Foram elaborados e distribuídos, em pontos estratégicos da autarquia, 
cartazes e adesivos coloridos com desenhos e frases rimadas, com o objetivo de atingir a conscienti-
zação sobre uso racional de água, energia e coleta seletiva.
O Projeto ArrumAção foi replicado no Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC), 
escola localizada na célula. A gerente de Integração com a Comunidade, com a presença dos ACDs, 
ministrou palestras para os alunos de 8as séries atuarem como multiplicadores. Seguiram a meto-
dologia das ondas da mobilização social do COM+ÁGUA e sensibilizaram a direção da escola, os 
professores e todos os alunos.
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pitot, após a instalação de um tap na entrada do se-
tor MM-1. De acordo com cálculos realizados pela 
SAE, foi dimensionado para este ponto um ma-
cromedidor Woltmann com 150 mm de diâmetro. 
As análises da SAE permitiram concluir que a es-
tanqueidade do setor é confi ável, descartando 
a necessidade de ações adicionais para o isola-
mento de limites. Posteriormente, a SAE subdivi-
diu a Célula de Controle MM-1 em dois setores de 
trabalho: Novo Tempo 2 e Jerônimo Mendonça.

CÉLULA DE CONTROLE UM EXEMPLO A SER SEGUIDO

A direção da SAE pretendia realizar as ações 
do COM+ÁGUA em todos os setores do muni-
cípio, mas a necessidade de priorizar as ações 
de controle e redução das perdas acabou le-
vando à defi nição de uma Célula de Contro-
le para o projeto em meados de abril/2007. 
A Zona de Medição e Controle (ZMC) foi chamada 
MM-1 e é abastecida pelos reservatórios en-
terrados, localizados junto à ETA. A instalação 
do macromedidor foi feita em fevereiro/2008. 
A Célula de Controle é constituída por duas por-
ções de adensamento demográfi co, divididas 
por um córrego.

Os critérios de escolha foram a facilidade de 
isolamento do setor, o abastecimento pleno, in-
formações cadastrais confi áveis relativas à rede 
de distribuição e a existência de uniformidade 
de consumo. O setor MM-1 é composto pelos 
bairros Novo Tempo I e II e representa 5,6% do 
total de ligações e 4,8% em relação à extensão 
de rede de Ituiutaba.

Para que as ações do COM+ÁGUA fossem 
iniciadas nessa célula, foi verifi cada a condição 
do cadastro técnico, que já se encontrava digita-
lizado e atualizado. A célula possui aproximada-
mente 18,5 km de redes e cerca de 93% delas em 
PVC. A entrada é de cimento amianto com 150 
mm de diâmetro e está localizada na cota 570 m. 
O ponto médio está a 586 m e o crítico, a 601 m.

A célula não apresenta histórico de dados de 
macromedição. Os dados coletados durante a ca-
pacitação em processo foram obtidos com tubo 

Destacada pelo Prêmio Nacio-
nal de Qualidade em Saneamento 
e certifi cada pela ISO 9001, a SAE 
tem uma imagem positiva não 
apenas no âmbito do saneamen-
to, citada como exemplo para ou-
tros municípios. Foi criada ofi cial-
mente em dezembro/1967, por 
meio da Lei n.°1.208, como uma 
autarquia municipal com o nome 
de Superintendência de Água e 
Esgotos de Ituiutaba. 

O sistema capta água no Ri-
beirão São Lourenço, por meio de 
barragem de nível, com recalque 
feito por quatro conjuntos eleva-
tórios, compostos de bombas com 
capacidade de 100 l/s e motores 
com potência de 300 CV cada um. 
A adução é feita por duas adutoras 
de ferro fundido, com diâmetros 
de 400 mm e 450 mm e extensão 
total de 3.990 m cada uma. 

A topografi a de declividade 
suave e o planejamento urbano 
da cidade, feito em linhas retas, 
favoreceram a setorização. O sis-
tema cresceu quase que radial-
mente, a partir da zona central, 
onde está o núcleo inicial da 
cidade. 

Reservatório elevado localizado na ETA

Características da Célula de Controle - MM1

n.º de ligações ativas 1.774

n.º de economias 1.794

ligações inativas 103

ligações cortadas 18

hidrometração 100%

extensão da rede 18.564 m

rede em ferro fundido 19 m

rede em PVC PBA 18.545 m

“Aumentou a lupa, 
enxergamos o sistema com 
a preocupação de saber 
nossas carências”
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A inadimplência na SAE de Ituiutaba é inferior a 10%. Presume-se que as fraudes sejam muito 
raras, dado o comportamento disciplinado da população. Com relação a prováveis erros na medição, 
foi feito inicialmente o cálculo do consumo per capita médio, com base nos volumes medidos, 
que apontou um valor de 166,14 l/hab/dia. A estimativa do consumo per capita efetivo é de 179,44 
l/hab/dia, valor que parece coerente com a temperatura média anual na cidade de 30° C.

O cadastro de hidrômetros e o gerenciamento são sufi cientes, assim como o cadastro de 
consumidores, que tem uma base gráfi ca associada e as rotas de serviços estão atualizadas. 
O registro cadastral tem um campo para o setor de abastecimento e ZMC, que na época não es-
tava sendo utilizada. O sistema de faturamento e cobrança é bom, existem relatórios gerenciais e o 
sistema permite consultas interativas ao banco de dados por parte dos funcionários da SAE.

População disciplinada

Perdas reais

A SAE conta hoje com uma divisão do sis-
tema em sete setores de abastecimento que 
abrangem a sua totalidade. Esses setores não 
possuíam macromedição. Posteriormente eles 
foram monitorados por meio dos medidores for-
necidos no decorrer do projeto. As equipes da 
SAE estão empenhadas em melhorar a integra-
ção entre os cadastros operacional e comercial.

A SAE possui um ótimo quadro no reparo 
dos vazamentos visíveis. A média de duração do 
reparo – da abertura da Ordem de Serviço (OS) 
à chegada da equipe ao local – é em torno de 
quatro a cinco horas, tempo considerado satisfa-
tório. A efi ciência do reparo é medida por meio 
do indicador prazo de atendimento. 

Nota-se que a SAE possui um armazenamen-
to de dados efi ciente em relação aos vazamen-
tos visíveis, gerando indicadores para a análise, 
sendo possível a avaliação da efi ciência da cor-
reção dos vazamentos e do tempo de reparo.

As perdas reais do sistema na SAE de Ituiuta-
ba foram estimadas em 17,2%, de acordo com 
o Balanço Hídrico de junho/2008. Para perdas 
aparentes, a estimativa é de 12,8% do volume 
disponibilizado. Na época do diagnóstico não 
havia macromedidores de vazão instalados no 
sistema, exceto o medidor ultrassônico na Ca-
lha Parshall da ETA 01. Não havia nenhum ma-
cromedidor nas linhas de distribuição.

Todos os reservatórios tinham controle lo-
cal de nível, por meio de bóias com alarme de 
alerta de níveis baixo e alto. A variação de nível 
nos reservatórios era anotada de hora em hora 
e posteriormente digitalizada numa planilha. 
Ainda que sem um Centro de Controle que cen-
tralizasse os principais parâmetros do sistema e 
de distribuição, a SAE dispunha de um conjun-

to muito grande de informações operacionais 
que, todavia, não eram utilizadas para gerar 
indicadores que orientassem suas atividades 
rotineiras.

A medição da vazão de entrada da ETA era 
feita por meio de uma Calha Parshall instalada 
em conjunto com um sensor de nível ultrassô-
nico. Por isso, a SAE tem previsão de instalar um 
macromedidor eletromagnético DN 500 mm, 
fornecido no âmbito do COM+ÁGUA, na saída 
da ETA para propiciar maior confi abilidade às 
medições.

A cidade de Ituiutaba possui aproximada-
mente 408 km de redes distribuídas em três zo-
nas de pressão, Zona Alta, Zona Média e Zona 
Baixa, sendo grande parte do sistema abasteci-
do pela Zona Média.

Perdas
Reais

Provocadas por vazamentos nas 
redes e ramais

Perdas 
Aparentes

Provocadas por erros de medição 
e fraudes

• Índice de Vazamento da Infra-estrutura
• Perdas reais em relação ao volume disponibilizado

• Perdas aparentes em relação ao volume disponibilizado

• Perdas totais em relação ao volume disponibilizado

Demanda média
 • Volume total disponibilizado (em 12 meses) 
8.469.739 m3 
• Demanda média (litros/segundo) 269,6
• Consumo per capita efetivo 
(entregue litros/hab/dia)  208,3

17,2%
1.465.702 m3
133 l/lig/dia (margem de erro +/- 69,6%)

12,8%
1.083.027 m3
98 l/lig/dia (margem de erro +/- 2%)

30%
2.548.099 m3
231 l/lig/dia (margem de erro +/- 40%)

3,4

Perdas de água na SAE 
Ituiutaba

Dados de junho/2008

Hidrômetros a serem reparados
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A avaliação das contas de eletricidade e con-
tratos de fornecimento constatou bom nível 
de controle por meio de planilhas. Não foram 
observadas incidências relevantes de multas por 
demanda de ultrapassagem e energia reativa ex-
cedente. Além desses aspectos, verifi cou-se no 
diagnóstico situacional a facilidade para acesso a 
outras informações e documentação inerentes à 
questão energia e com isto a avaliação preliminar 
foi de uma boa admi-
nistração das contas 
de energia. 

Havia uma preo-
cupação com o regis-
tro de uma série de 
informações e gran-
dezas, porém sem processamento adequado pa-
ra que pudessem subsidiar tomadas de decisão. 
As contas tinham um endosso da área técnica para 
verifi cação do fator de potência. Quando surgiam 
multas, os capacitores eram substituídos para a 
imediata regularização. Entretanto quando foram 
analisados os dados em relação ao processo (pro-
cedimentos operacionais, boletins de operação, 
ciclo de operação e rendimento dos conjuntos 
motobombas e níveis de fl utuação de reservató-
rios), constatou-se que a gestão não entrava no 
mérito da efi cientização do processo ou equipa-
mentos. As rotinas de medições hidráulicas eram 
voltadas apenas ao controle operacional e regula-

ridade no abastecimento, com a máxima margem 
de segurança. Também nas rotinas de medições 
elétricas o foco era unicamente na manutenção.

O corpo técnico, apesar de qualifi cado, pre-
cisava de uma orientação a respeito da gestão 
do uso efi ciente da energia elétrica, um dos ob-
jetivos do Projeto COM+ÁGUA. A solução encon-
trada foi programar a capacitação em medições 
de grandezas elétricas e hidráulicas, com caráter 

investigativo de oportu-
nidades de efi cientização; 
elaboração de diagnósti-
cos, desenvolvimento de 
projetos de efi ciência ener-
gética e práticas de gestão 
efi ciente. Além disso, fo-

ram identifi cadas oportunidades que a serem es-
tudadas para a redução dos custos por medidas 
de efi cientização, como a associação operativa 
de conjuntos motobombas superdimensionada, 
indicando possibilidade de modulação de carga 
para redução da potência total envolvida; o pro-
cesso de lavagem de fi ltros inserido no de bom-
beamento para rede e reservatório elevado, difi -
cultando a otimização do ciclo de carregamento 
de reservatório elevado sincronizado com a de-
manda de saída; e a operação emergencial com 
a Captação Tijuco sem possibilidade de aprovei-
tamento de coluna em torno de 90 mca, dissipan-
do-a no Ribeirão São Lourenço.

“Hoje, podemos dizer como 
é o consumo e sabemos que 
pode variar bastante”

Energia Elétrica
Consumo 

de Energia 
Elétrica na SAE 

Ituiutaba
• Consumo anual 
5.516 kWh.

• Índice 65 kW/m3

• Gasto anual com 
energia R$ 1,5 

milhão a um custo 
médio de 

R$ 272,00 /MWh 
• Captação São 

Lourenço, ETA, ETE 
e Captação Tijuco 

respondem por mais 
de 95% do consumo

A SAE tem características de organização re-
levantes para o planejamento e execução das 
ações do COM+ÁGUA, no âmbito da mobilização 
social interna e externa. Houve grande expec-
tativa com relação aos avanços que poderiam 
ocorrer com a experiência de adesão ao projeto. 
Sendo assim, a sua implantação foi prioridade na 
autarquia. A direção esteve comprometida com a 
gestão integrada e participativa e já existia a prá-
tica de atividades integradoras com os colabora-
dores. Faltava a cultura da intersetorialidade, com 
maior integração entre os setores e gerências.

A Comunicação Social está vinculada à área 
de Integração com a Comunidade, mas tem um 
relacionamento articulado com os demais seto-
res, em especial com o Atendimento ao Cliente. 
Procura acionar todas as mídias (impressa, radio-
fônica e televisiva), além de estabelecer relação 
direta com a sociedade. Com a implantação do 
COM+ÁGUA, os colaboradores passaram a dis-
cutir e a participar diretamente da produção de 
materiais educativos. O diagnóstico apontou a 
necessidade de uma maior imersão na cultura 
local, explorando as potencialidades lúdicas e 
artísticas, e de um investimento maior na comu-
nicação interna, com a participação dos colabo-
radores no processo.

Outros fatores foram relevantes, como o 
comprometimento dos representantes do Comi-
tê Gestor na realização das atividades propostas 

Mobilização Social

pelo projeto e, principalmente, o envolvimento 
da equipe técnica de engenheiros nas atividades 
de mobilização social, atuando como multiplica-
dores e formadores de opinião. 

A SAE executa quatro projetos internos que vi-
sam à integração dos colaboradores, estimulando 
a socialização das informações, troca de experiên-
cias e intercâmbio, além da cultura organizacional 
voltada à conservação de água e de energia. Rea-
liza ações de educação ambiental para o público 
externo (escolas, empresas e comunidade) com  
o objetivo de demonstrar a metodologia empre-
gada pela autarquia para o tratamento de água, 
coleta e tratamento de esgoto, com a fi nalidade 
de levar os participantes a tomarem consciência 
da importância da água e de seu uso racional.

O COM+ÁGUA ampliou e fortaleceu essas 
ações garantindo assim a continuidade das ati-
vidades de mobilização social. Com as mudan-
ças propostas nas instâncias participativas pro-
moveu uma maior integração entre os setores. 
E, com certeza, a criação do grupo artístico trou-
xe elementos novos para o estabelecimento da 
mudança cultural.

“O melhor é perceber 
que as coisas acontecem 
de forma integrada”
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A rotina operacional da Superintendência 
de Água e Esgotos de Ituiutaba passa por um 
processo de mudança. Com a fi nalização do 
Projeto COM+ÁGUA, do Ministério das Cidades, 
a autarquia trabalha para implantar as medidas 
necessárias para diminuir as perdas reais, cau-
sadas por vazamentos, e as perdas aparentes, 
detectadas na queda do faturamento em razão 
de hidrômetros com irregularidades ou causa-
das por ligações clandestinas. 

No caso das perdas reais, as medidas incluem 
a realização contínua de campanhas de medição 
das variáveis do sistema, como vazão e pressão, 
e a criação de uma rotina de aquisição e armaze-
namento dos dados medidos. A proposta prevê 
ainda a instalação de macromedidores em vá-
rios setores e a realização de testes para checar 
fendas ou aberturas em setores onde ainda há 
vazamentos. 

Com essas iniciativas, a prestadora de ser-
viço espera desenvolver um histórico de dados 
capaz de auxiliar não só a operação atual, mas 
também, por meio de ferramentas estatísticas, 
prever e planejar ações futuras. A autarquia con-
ta com uma equipe responsável pelo cadastro e 
modelagem hidráulica.

Para controle e redução das perdas causadas 
por irregularidades, a SAE vai continuar a im-
plantação de uma política de regularização de 
fraudes nos componentes de ligações de água. 
Esse trabalho inclui a interligação do cadastro 
comercial com o da operação da SAE, para obter 

Uma empresa em transformação

A SAE espera desenvolver um histórico de dados para auxiliar a operação

a medição da macro e da micromedição. 
Também serão feitos estudos para a imple-

mentação do GIS, ferramenta de grande avan-
ço tecnológico para facilitação do processo 
comercial e operacional. Há também o reco-
nhecimento de que é necessário criar relató-
rios para melhor gerir os processos comerciais 
como os históricos das ligações fraudadas e a 
substituição de hidrômetros.

Os procedimentos de rotinas de trabalho
também devem ser implantados, como o con-
trole das ordens de corte, das ligações inativas 
com ou sem consumo.  

Hidrômetro com irregularidade
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Para detectar os locais da rede com vazamen-
tos, os técnicos do COM+ÁGUA iniciaram o traba-
lho com a proposta de compra de equipamentos 
de macromedição, criação de Zonas de Medição 
e Controle e um programa de capacitação e as-
sistência técnica. As ações de capacitação se rea-
lizaram entre 20 e 24 de agosto/2007.

Os macromedidores começaram a ser ins-
talados em fevereiro/2008, e, a partir dessa 
data, foi iniciado o processo de monitoramen-
to permanente dos volumes de água dispo-
nibilizados nas áreas da Célula de Controle. 
Foram feitas leituras das vazões de entrada, 
as quais foram comparadas com os dados do 
consumo pelos usuários, levando em consi-
deração a água usada em descargas feitas no 
subsetor (que anteriormente não era contabi-
lizada; o consumo autorizado não faturado; os 
vazamentos inerentes; e outros dados necessá-
rios para carregar a matriz do Balanço Hídrico. 
Foi também construído um modelo hidráulico 
da célula, com a defi nição dos pontos de medi-
ção, que foram oportunamente medidos para 
calibração do modelo.

Desde que essa etapa foi concluída, a equipe 
da SAE utiliza o modelo hidráulico como ferra-
menta de gestão do sistema e planejamento de 
operação. O modelo também deve ser emprega-
do pela autarquia para a defi nição de novas re-
des que irão subsidiar o plano diretor de sanea-

Para descobrir os furos 
mento da cidade, em fase de desenvolvimento. 

De acordo com o Balanço Hídrico do sis-
tema, verifi cou-se que as Perdas Reais Anuais 
Correntes (PRAC) eram de 1.465.702 m3 e que 
o valor de Perdas Reais Anuais e Inevitáveis 
(PRAI) eram de 433.614 m3. A diferença entre 
esses dois índices mostrou que era necessário 
empregar ações de controle e redução de per-
das reais.

É importante destacar que essa macroanálise 
feita para o sistema inteiro também vem sendo 
realizada para as demais Zonas de Medição e 
Controle. Assim, será possível estimar a propor-
cionalidade exata entre as perdas reais correntes 
e inevitáveis por setor, uma vez que tais perdas 
não estão distribuídas uniformemente. 

Instalação de macromedidor

Os resultados obtidos no Balanço Hídrico podem ser aferidos pelo cálculo dos volumes de Perdas Reais Anuais Correntes a par-

tir da estimativa das vazões mínimas noturnas. As vazões mínimas noturnas podem ser obtidas com o auxílio da ferramenta com-

putacional desenvolvida na forma da planilha eletrônica denominada Medição e modelagem de Perdas Reais Anuais Correntes. 

Foi desenvolvida também, no âmbito do Projeto COM+ÁGUA, a planilha Modelagem de Perdas Aparentes a Partir do Consumo Per 

Capita Efetivo que afere o consumo per capita em l/hab/dia a partir da perda aparente obtida no Balanço Hídrico.

Em geral o consumo per capita pode ser utilizado para o dimensionamento de diâmetros de tubulações, estruturas e equipamentos. 

Em sistemas que ainda não possuem medição, em regra geral, se estimam os volumes de água de entrada a partir do consumo per 

capita efetivo e, quando esse parâmetro é ajustado com base nas perdas aparentes estimadas no Balanço Hídrico, diminuem-se os 

prováveis erros embutidos nesse parâmetro quando se utiliza esse dado padronizado extraído da literatura.

Balanço Hídrico

Balanço Hídrico do sistema

volume anual de 
entrada no sistema

8.496.739 m3/ano

margem de erro (+/-) 12,0%

consumo autorizado
5.948.010 m3/ano 

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

consumo autorizado faturado
5.901.330 m3/ano 

consumo medido faturado
5.901.330 m3/ano

água faturada
5.901.330 m3/anoconsumo não medido faturado

0 m3/ano

consumo autorizado 
não faturado 46.680 m3/ano 

margem de erro (+/-) 0,6%

consumo medido não faturado
46.080 m3/ano

água 
não faturada

2.595.409 m3/ano 
margem de erro 

(+/-) 39,3%

consumo não medido 
não faturado 600 m3/ano 
margem de erro (+/-) 46,0%

perdas de água
2.548.729 m3/ano 

margem de erro 
(+/-) 40,0%

perdas aparentes
1.083.027 m3/ano 

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

consumo não autorizado
12.493 m3/ano 

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

imprecisões dos medidores e 
erros de manipulação dos dados

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

perdas reais 1.465.702 m3/ano 
margem de erro (+/-) 69,6%
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Cruzar dados para evitar erros

O diagnóstico de perdas aparentes, que 
incluiu o volume não faturado em função de 
fraudes, ligações clandestinas e hidrômetros 
irregulares, permitiu reunir importantes in-
formações sobre o sistema comercial da SAE. 
Entre os principais aspectos que demandavam 
uma atenção especial se destacavam a compa-
tibilização com o cadastro técnico-operacional, 
integrando a macro e a micromedição por setores 
de abastecimento, e o estabelecimento de uma 
sistemática de atualização cadastral do cliente e 
de hidrômetro.

A SAE adotou as atividades sugeridas no senti-
do de colecionar o histórico de dados em planilhas 
via sistema comercial, com base na atualização do 
cadastro comercial e a respectiva compatibiliza-
ção com o cadastro operacional; substituiu hidrô-
metros em casos de desgaste natural, fraudes ou 

instalações inclinadas; e gerenciou fraudes das 
ligações de água e possíveis erros de leitura. 

No início do projeto, a SAE desejava implantar 
suas ações em todos os setores da rede de abas-
tecimento do município, não optando por defi nir 
uma Célula de Controle. Com a percepção da am-
plitude do trabalho e que não seria possível obter 
dados e resultados quanto ao acréscimo no fatu-
ramento, melhoria dos volumes micromedidos e 
nas informações estimadas para a composição do 
Balanço Hídrico, em abril/2007 foi escolhida uma 
Célula de Controle. 

Já o trabalho de capacitação de pessoal co-
meçou com o curso de Gestão Comercial e Téc-
nicas de Controle e Redução de Perdas Aparentes 
– módulo I, em junho/2007. O conteúdo principal 
incluiu temas como Balanço Hídrico; cadastro 
comercial; cadastro técnico georreferenciado no 

apoio da gestão comercial; sistema metrológico 
de um parque de hidrômetros e metodologia 
para determinar a submedição; processos comer-
ciais; fraudes; e um estudo de caso aplicado. Parti-
ciparam cinco funcionários da SAE. A capacitação 
em processo realizou-se entre 2 e 6 de julho/2007, 
e teve por objetivos avaliar, em conjunto com os 
participantes, a situação de cada um dos tópicos 
abordados no curso de junho e oferecer treina-
mento a respeito da aplicação dos conceitos. 

Foram realizados exercícios de campo, que 
consistiram na vistoria de hidrômetros instalados, 
para obtenção de dados de capacidade, marca e 
demais informações pertinentes. Houve orienta-
ção para analisar a instalação da ligação de água 
(abrigo, cavalete, hidrômetros), as condições de 
leitura, as condições do medidor, seus detalhes 
construtivos e para preencher as OS’s, emitidas 
pelo sistema comercial, e a fi cha de inspeção su-
gerida pelo projeto.

No módulo referente a fraudes, além da apre-
sentação dos conceitos fundamentais, foi aborda-
da  a necessidade de tudo estar bem documen-
tado, contando com fotos, cópias de notifi cações 
ao cliente, históricos de consumos, de leituras, de 
ocorrências e laudos de inspeção. 

Recomendou-se a ampliação da equipe dedi-
cada ao combate às irregularidades, devidamen-
te equipada com veículos, equipamentos, rádios, 
celulares e seus colaboradores serem capacitados 
com as mais modernas técnicas de pesquisas de 
irregularidades.

Capacitação em processo

Manutenção de hidrômetros

Cuidado na leitura
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Hidrômetros trocados

A equipe do COM+ÁGUA elaborou procedi-
mentos de trabalho para execução de fi scaliza-
ções nas ligações, com o objetivo de identifi car as 
irregularidades. Nas fi scalizações realizadas nas 
ligações inativas foi constatado número elevado 
de fraudes. Continuando o combate às fraudes, 
foram concluídas as ações de levantamento das 
ligações de lava-jatos, restaurantes, etc. 

No caso específi co de processo comercial, 
a equipe de consultores entende que está de 
acordo com as orientações do COM+ÁGUA. 
É recomendável implantar a leitura com emissão 
de conta simultânea. Quanto à cobrança e arre-
cadação, a SAE vem realizando apenas a rotina. 
Os procedimentos rotineiros de cobrança co-
brem a supressão, religação, corte da ligação e 
as negociações de débitos. 

No relacionamento com os clientes, as ativi-
dades vêm ocorrendo em acordo com as orien-
tações do COM+ÁGUA, em especial quanto ao 
tempo de atendimento ao cliente, a inserção de 
vários serviços na internet, tele atendimento e 
emissão de diversos relatórios gerenciais. 

Ao implantar, por meio do COM+ÁGUA, a 
cultura de controle e redução de perdas, a SAE 
substituiu 193 hidrômetros com mais de seis 
anos na rede na Célula de Controle.

Em termos de perdas aparentes, o projeto
contribuiu para o aperfeiçoamento dos proces-
sos já adotados pela prestadora, principalmen-

Combate às irregularidades te em relação ao melhoramento do cadastro
comercial, assim como em relação às medidas
para a compatibilização deste com o da ope-
ração. Houve também um aprofundamento 
na avaliação do parque de hidrômetros insta-
lado no sistema de operação da SAE, com o 

refi namento da identifi cação dos hidrômetros
e da aquisição e avaliação da qualidade deles.
Deve-se destacar ainda que o grau de subme-
dição do parque de hidrômetros encontrado foi 
de 17, 83%, com uma margem de incerteza de 
(+/-) 29,19%.

Coleta de dados durante capacitação em processo
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A chave é a manutenção

O processo de capacitação dos técnicos da 
SAE encontrou grande receptividade na presta-
dora de serviço, que já tinha uma administra-
ção voltada para as questões de desperdício de 
água e era reconhecida por sua efi ciência com 
o certifi cado ISO 9001 no Sistema de Qualidade 
do Processo de Tratamento de Água. Os consul-
tores do Projeto COM+ÁGUA verifi caram que os 
procedimentos de detalhamento em fi chas de 
manutenção, com a descrição dos equipamen-
tos, suas características, plano e programação 
de manutenção, estavam adequados.

• Otimização do ciclo de carregamento dos 

reservatórios elevados e enterrados do com-

plexo da ETA, possibilitando a retirada da carga 

da ponta

Medida adotada

Um fato que chamou a atenção foi o estado 
de conservação das instalações e equipamentos 
sob a responsabilidade da equipe elétrica. Foi 
observado que os principais conjuntos moto-
bombas operavam com vibração alta, com risco 
de quebra e perda de efi ciência, causada por de-
fi ciências nas bases de fi xação, o que foi resolvido 
rapidamente. No geral, as instalações elétricas 
são mantidas em bom estado de conservação e 
segurança. Os procedimentos adotados estão em 
conformidade com a premissa de que a efi ciência 
começa por uma boa manutenção.

Captação do Ribeirão São Lourenço

Sistema de Qualidade do Processo de Tratamento de Água – ISO - 9001

Conjunto motobombas em bom estado de conservação

Por isso, as rotinas para acompanhamento 
das condições operacionais dos conjuntos mo-
tobombas, das instalações, sistemas elétricos e 
hidráulicos contam agora com procedimentos 
e práticas para avaliação sistemática da efi ciên-
cia. Os boletins da operação são analisados ve-
rifi cando o ciclo de operação e quantidade de 
motobombas operando em relação aos níveis 
de reservatórios, ciclos de lavagem de fi ltros e 
tempo de transferência de volumes. 
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Oportunidades de economia

A lavagem dos fi ltros utiliza água dos três 
reservatórios elevados do complexo ETA, que 
são supridos a partir de uma elevatória com 
duas motobombas de 20 CV. Nesta condição a 
elevatória precisa operar constantemente com 
as duas motobombas. As análises indicaram a 
possibilidade de isolar um elevado somente 
para os fi ltros, instalar inversor de freqüência 
para acionamento do motor e automatizar o 
controle operacional com monitoramento do 
nível no reservatório elevado. Isto possibilita-
rá operar somente com uma motobomba de 
20 CV. 

A equipe de consultores do COM+ÁGUA 
também verifi cou que, no futuro, se houver ne-
cessidade de se operar a captação do Rio Tiju-
co, deverá ser avaliada a alternativa de aprovei-
tar a pressão residual. Para isto deve-se inserir 
um booster em ponto adequado em uma das 
adutoras para a ETA. 

A alternativa atual é a de dissipar a ener-
gia referente à pressão residual na linha da 
Captação Tijuco na caixa de areia da Captação 
São Lourenço. Essa pressão que se perde na cai-
xa de areia é sufi ciente para elevar a água bem 
próxima da ETA. Nesta condição evitaria a ope-
ração em série com 2 x 250 CV (Tijuco) + 2 (ou 
3) x 300 CV (S. Lourenço), totalizando 1.400 CV.  
Com este aproveitamento a concepção pre-
vista seria de operar com 2 x 250 CV (Tijuco) + 
2 x 125 CV (Booster), totalizando 750 CV.

Na Captação do Ribeirão São Lourenço as 

Um fato relevante para a SAE foi quanto à difi culdade de disponibilidade de serviço especializado. O bombeamento 

pesado está na Captação de Água Bruta com conjuntos motobombas de 300 CV. O diagnóstico preparado pelos 

consultores do COM+ÁGUA propôs a possibilidade de ganhos com a substituição destes equipamentos por outros 

de maior rendimento. Para avaliar essa questão, os técnicos da prestadora de serviços procuraram determinar os 

rendimentos dos motores existentes. Foram feitas várias pesquisas, sem sucesso, no sentido de encontrar laboratório 

que levantasse tais rendimentos. Como a faixa de ganho, diante das condições  apresentadas, é muito tênue, existe o 

receio de se trocar os motores e a conta de energia permanecer inalterada. 

Diante deste impasse, este assunto fi cou pendente. Só será retomado se for encontrada uma maneira de verifi car o 

rendimento atual para que se possa calcular o ganho em função de um motor comercial com rendimento conhecido. 

A decisão é correta, pois os prestadores de serviços que partiram direto para a troca de motores sem qualquer inves-

tigação pouco ou nenhum resultado obtiveram na efi cientização. 

Viabilidade de substituição de conjuntos 
motobombas

análises dos procedimentos e boletins de ope-
ração e das medições de grandezas elétricas e 
hidráulicas realizadas indicaram que a quarta 
bomba opera com fator de carga muito baixo, 
estando superdimensionada. Com estes estu-
dos a equipe da SAE fez um teste com motor 
de 250 CV (emprestado da Captação Tijuco), 
obtendo resultados satisfatórios. 

Nesta condição, está em desenvolvimento 
um projeto de efi ciência energética, com foco 
na modulação de carga, que prevê a substitui-
ção de um motor de 300 CV por um de 150 CV, 
instalação de inversor de freqüência em dois 
conjuntos de 300 CV e automatização da ope-
ração dos conjuntos motobombas pelo contro-
le de nível no reservatório fi nal.

Captação do Rio Tijuco



36 COM+ÁGUA

ENERGIA ELÉTRICA

37COM+ÁGUA

Para atingir um estágio em conformidade 
com as metas do Projeto COM+ÁGUA, foi im-
plantado um sistema de gestão do uso efi ciente 
da energia elétrica, com software ou planilhas, 
contemplando cadastro das instalações, con-
trole das contas, contabilização dos consumos, 
análise de desvios, determinação de indicadores 
para identifi car oportunidades de efi cientização, 
campanhas de medições, interação com a ope-
ração, controle de perdas e outros processos. 

A capacitação em legislação tarifária do setor 
elétrico (Resolução Aneel 456) envolveu estru-
tura tarifária; comparação de vantagens e des-

Gestão e automação

vantagens entre as opções; a análise de como é 
faturada a energia; indicadores; multas e ações 
corretivas; interpretação e análise da conta; cor-
reção do fator de potência e qualidade da ener-
gia; análise do custo e efi ciência de procedimen-
tos operacionais;  renegociação de contratos de 
fornecimento de energia elétrica. 

Para que o sistema funcionasse, foi feito o 
acompanhamento na implantação e no uso do 
software de gestão energética, levantamen-
to e análise de indicadores, análise de contas 
e contratos, sistematização para identifi cação 
de oportunidades para redução dos gastos por 

medidas administrativas, elaboração e implan-
tação dos procedimentos a serem instituciona-
lizados para a gestão energética, com o objetivo 
de mudar o foco controle da conta para gestão 
do uso efi ciente da energia elétrica. Também foi 
feito o acompanhamento na implantação do  
uso de planilhas para análises tarifárias visando 
a identifi car oportunidades de otimização de 
procedimentos operacionais e melhor enqua-
dramento tarifário para redução dos gastos.

O treinamento envolveu ainda a capacitação 
em práticas de diagnósticos energéticos, ge-
renciamento e interpretação dos indicadores 
de efi ciência energética das instalações e acom-
panhamento no desenvolvimento de estudo 
de oportunidades de efi cientização energética 
no sistema. Foram defi nidas as campanhas de 
medição e equipamentos necessários, proce-
dimentos e manobras para execução das medi-
ções, além da análise da efi ciência de conjuntos 
motobombas, da efi ciência do uso das estrutu-
ras elétricas e hidráulicas do sistema. 

Com a adoção de medidas de melhoria da 
efi ciência hidro energética, a prestadora de ser-
viço deverá aproveitar as capacidades de proje-
tos de equipamentos e estrutura de preservação. 
Para isso será necessário incorporar no projeto 
de efi cientização a automação do bombeamen-
to pela Captação de São Lourenço, em razão dos 
níveis dos reservatórios da ETA. Este fato torna 
necessária a adoção de um programa de auto-
mação completa da operação.

Projeto introduziu softwares e planilhas para gestão focada na efi ciência

Capacitação oferece estudos para redução de gastos de energia

Capacitação em medidas de efi ciência energética
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MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Mobilização social faz a diferença

É preciso continuar
A SAE possui um calendário de eventos e desenvolve projetos que promovem atividades in-

tegradoras direcionadas aos colaboradores, estimulando a socialização de informações sobre 
educação ambiental, a troca de experiências e o intercâmbio. Outros eventos foram inseridos ou 
potencializados com as propostas do COM+ÁGUA.

A autarquia também já contava com o Projeto ComunicAção e o COM+ÁGUA trouxe idéias 
inovadoras, potencializando principalmente a comunicação interna. Os murais foram mais utili-
zados e criou-se um informativo interno com periodicidade bimestral para divulgar as atividades 
do projeto. A área de Comunicação passou a ter a colaboração mais efetiva de outros setores e 
incorporou a linguagem lúdica, a partir da criação do grupo artístico. 

A constituição do Comitê Gestor proporcionou a integração entre setores e a socialização de 
informações. A partir do diagnóstico situacional defi niram-se os planos de ação e os seus sub-
projetos, promovendo também a integração dos trabalhos das demais áreas como engenharia e 
comercial, com o grupo de mobilização social. 

A SAE implementou as ações previstas no Plano de Mobilização Social Interna e Externa com 
êxito, fortalecendo a gestão integrada e participativa. O desafi o agora é levar essas propostas para 
todos os segmentos do município de Ituiutaba. 

Apresentação da zona de medição Reunião do Comitê Gestor

A SAE é uma organização que busca a in-
tegração de seus colaboradores promovendo 
ações internas que trazem um investimento 
para a melhoria do trabalho e também na qua-
lidade de vida. Da mesma forma, as ações de 
mobilização social do COM+ÁGUA foram incor-
poradas e desenvolvidas por meio de ofi cinas, 
envolvendo todos os colaboradores. 

Trata-se de um processo dinâmico que deve 
continuar, pois a proposta é levar as pessoas a 
se comprometerem a mudar de comportamen-
to e fazer o uso racional da água e da energia 
elétrica. Os resultados desse trabalho puderam 
ser sentidos na ampla adesão às novas idéias. 
Os cuidados básicos para evitar o desperdício 
estão presentes no cotidiano da própria SAE e 
das empresas, escolas e pessoas que utilizam os 
seus serviços. 

Compartilhar informação
Mas para chegar a esse resultado, o 

COM+ÁGUA desenvolveu um trabalho no qual 
as ações dos técnicos e engenheiros na melhoria  
da rede de distribuição de água foram comparti-
lhadas com os demais funcionários e com todos 
aqueles que podiam divulgar essas ações, numa 
verdadeira campanha educativa. 

O plano de mobilização envolveu estratégias 
de construção de instâncias organizacionais, de 
capacitação técnica, de comunicação social e 
de educação ambiental. As habilidades dos co-
laboradores revelaram que a arte é um diferen-

cial importante na sensibilização das pessoas. 
Assim nasceu um grupo artístico que represen-
tou várias peças. E os talentos se revelaram, ain-
da na criação de cartazes, folders, jornal, gibi e 
apresentações musicais. 

Isso só ocorreu porque havia ambiente fa-
vorável na autarquia, que conta com uma di-
retoria participativa e engenheiros motivados 
e capazes de se envolverem nas atividades. 
Além disso, a SAE já desenvolvia ações de com-
bate ao desperdício, como a manutenção pre-
ventiva de redes e ramais de água e a divulga-
ção de campanhas publicitárias. 
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meses de julho e agosto/2007 com orientações 
das consultoras do COM+ÁGUA. No período de 
28 a 31 de agosto foram realizadas seis ofi cinas 
setoriais que capacitaram 162 colaboradores, 
sendo 132 efetivos e 30 prestadores de serviços. 
Também foram eleitos 32 Agentes de Combate 
ao Desperdício.

A diretoria e o Comitê Gestor apoiaram e par-
ticiparam de todas as etapas. Desde a concepção 
das ofi cinas, elaboração de materiais até a sua 
execução. O PGI não teve alteração de textos, de-
monstrando que as informações foram socializa-
das desde o início da implantação do COM+ÁGUA, 
com ações pactuadas e os custos aprovados.

Em setembro/2007, ocorreu a primeira reu-
nião do grupo de ACDs e foram eleitos três repre-
sentantes de áreas distintas para participarem 
das reuniões do Comitê Gestor. Os voluntários 
foram divididos conforme o perfi l, atuando em 
dois grupos: área técnica e mobilização social. 
O segundo grupo iniciou, em fevereiro/2008, 
um trabalho de sensibilização interna através 
do Programa ArrumAção, promovendo ações de 
combate às perdas de água e energia nas quatro 
unidades da SAE.

Em junho/2008, os ACDs iniciaram as ativida-
des de mobilização social na área da célula. Re-
plicaram o Projeto ArrumAção numa escola da 
comunidade. O objetivo principal com os dois 
públicos, interno e externo, foi realizar uma cam-
panha de conscientização sobre uso racional de 
água, energia e coleta seletiva.

Oficinas para chefias e colaboradores

Grupo de ACDs

Com os planos de ação de mobilização social 
e dos demais subprojetos elaborados, o Comitê 
Gestor passou para a segunda fase do projeto: 
a de sensibilizar as chefi as para assimilarem suas 
contribuições. Isso aconteceu por meio de uma 
ofi cina realizada em junho/2007 para 30 funcio-
nários entre diretores, assessores, gerentes, su-
pervisores e alguns colaboradores estratégicos. 

No encontro foram abordados temas como 
o desperdício de água e energia, as alternativas 
de solução, o gerenciamento efi ciente desses re-
cursos e a construção coletiva do Plano de Ges-
tão Integrada (PGI). Foi também estabelecido o 
critério de participação dos Agentes de Comba-
te ao Desperdício (ACDs), que são funcionários 
voluntários que acompanham a implementação 
das ações numa agenda conjunta e integrada 
com o Comitê Gestor. 

Com os chefes e gerentes sensibilizados, o 
projeto foi apresentado aos colaboradores da 
SAE por meio de Ofi cinas Setoriais. O planeja-
mento e execução das ofi cinas foram feitos nos 

Ofi cinas setoriais
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A partir da estréia, em setembro/2007, o gru-
po fi cou mais empolgado e decidiu ampliar os 
conteúdos abordados. Criou mais três esquetes 
para atuar na mobilização de outros eventos 
com os temas: doenças sexualmente transmis-
síveis, tabagismo, apresentação dos 40 anos de 
história da SAE e sobre o planejamento estraté-
gico da autarquia.

Desde julho/2008 o grupo artístico tem apre-
sentado o Jornal em Foco ao Vivo, noticiando os 
principais fatos ocorridos no período, por meio 
de apresentações mensais nas quatro unidades 
da SAE. Pretendem potencializar as ações de 
mobilização externa com apresentações para 
os alunos das escolas localizadas na célula, ade-
quando os conteúdos para a linguagem infantil.

Os artistas voluntários não são Agentes de 
Combate ao Desperdício, mas potencializam as 
ações do Projeto ArrumAção e atuam sob a coor-
denação do Grupo de Trabalho de Mobilização 
Social. Os encontros de planejamento e ensaios 
são semanais e têm apoio da diretoria da SAE. 

Nos levantamentos realizados para elabora-
ção do diagnóstico situacional, os colaborado-
res informaram a vontade de desenvolver ativi-
dades artísticas como forma de sensibilização. 
Os consultores do COM+ÁGUA identifi caram esse 
potencial e sugeriram maior imersão na cultura lo-
cal, explorando as potencialidades lúdicas e artísti-
cas com a criação de um grupo artístico. 

Ao mesmo tempo em que as capacitações in-
ternas do COM+ÁGUA eram realizadas, foram ini-
ciadas as ações para a constituição de um grupo 
artístico. O primeiro passo foi a realização de uma 
ofi cina artística com consultores do projeto para 
30 colaboradores voluntários convidados a exerci-
tar e expressar suas habilidades, por meio de jogos 
dramáticos e exercícios teatrais.

A partir dessa ofi cina o grupo foi constituído 
com o objetivo inicial de atuar com o público in-
terno. Posteriormente, foram realizadas mais três 
ofi cinas e o número de participantes foi reduzi-
do para sete. Ainda na primeira ofi cina foi elabo-
rada uma esquete a partir dos depoimentos dos 
participantes com o título Super Gota contra o 
Perdalhão na Terra da Água Perdida. A produção 
dos elementos cênicos, fi gurinos e elaboração 
das letras das músicas foram realizadas pelos 
próprios colaboradores.

Mobilização por meio da arte

“Mobilização achou 
o canal do teatro para levar 
o projeto a todo mundo”

O esquete intitulado Super Gota contra o Perdalhão na Terra da Água Perdida abordou a rotina de trabalho de uma prestadora que 

está sendo ameaçada pelo vilão Perdalhão, responsável pelo alto índice de perdas de água e provocador dos desentendimentos 

entre os colaboradores, vencido graças à mudança cultural na prestadora de serviço.

A segunda apresentação levou a peça SAE, 40 Anos de História, e foi realizada no evento de Comemoração dos 40 da SAE. 

Estiveram presentes 125 colaboradores.

A terceira apresentação foi da peça Maria Fumacite (DST, AIDS e Tabagismo). Com esse trabalho, o grupo quis conscientizar os cola-

boradores sobre doenças sexualmente trasmissíveis e o tabagismo, a pedido da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). 

A peça foi encenada em janeiro/2008 em todas as unidades da SAE, como atividade prévia ao carnaval. Aproximadamente 135 cola-

boradores assistiram à apresentação.

 A quarta peça do grupo foi Planejamento Estratégico 2008, com informações sobre o planejamento a ser desenvolvido durante o ano 

de 2008, que conta com 12 programas. Foi realizada em março/2008, reunindo 72 colaboradores.

A quinta apresentação, em julho/ 2008, foi sobre a edição do Jornal em Foco ao Vivo, noticiando os principais e mais recentes aconte-

cimentos e contou com a presença de aproximadamente 70 colaboradores.

Super Gota contra o Perdalhão na Terra da Água Perdida

Jornal em Foco ao Vivo – apresentação do grupo de teatro
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O IMPACTO 

Gestão de 
Perdas Reais

Procedimentos novos 
foram incorporados?

Há evidências 
de resultados?

O quanto mudou no 
seu dia-a-dia?

Técnicas de medição 
de vazão, pressão e nível • • •
Utilização de 
medidores portáteis • • •

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

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

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

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

Gestão de 
Perdas Aparentes

Procedimentos novos 
foram incorporados?

Há evidências 
de resultados?

O quanto mudou no 
seu dia-a-dia?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O Indicador de Mudança Cultural (Imud) acompanha o movimento de evolução dos valores e atitudes entre 
os funcionários diretos e indiretos 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 Ges-
tão da Mobilização (Iges), que avalia a infra-estrutura operacional e política à disposição, resulta no Indicador de 
Mobilização Social, o Imob. 

A SAE atingiu uma das melhores pontuações do COM+ÁGUA. Isso se deve pelo ambiente adequado ao desen-
volvimento do projeto, com pessoas interessadas e comprometidas. Todas as atividades propostas foram realiza-
das com alta adesão de participação. 

Possui uma excelente imagem junto à comunidade, atua em políticas públicas numa visão ampla. A veiculação 
de matérias sobre o COM+ÁGUA nos jornais de circulação no município potencializou ainda mais o compromisso 
da autarquia nas ações de combate ao desperdício e uso efi ciente de energia elétrica.

Comemoração do Dia dos Pais

Equação do Indicador de Mobilização Social - Imob

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

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

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

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

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

Imob = 0.7 Imud 70.0 + 0.3 Iges 84.0 = 74.2
Maio/2008 
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