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Gerenciamento integrado do controle e redução das perdas de água
e do uso de energia elétrica em sistema de abastecimento de água
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AP R ES EN T A Ç ÃO

UMA POLÍTICA PARA O SANEAMENTO BÁSICO
A atuação da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) do Ministério das
Cidades (MCIDADES) tem como objetivo central
assegurar os direitos humanos fundamentais
de acesso à água potável e à vida em ambiente
salubre nas cidades e no campo, mediante a
universalização dos serviços de abastecimento
de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana
e manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana
e manejo das águas pluviais.
Para o alcance de seus objetivos, cabe à
SNSA/MCIDADES a liderança no processo de aplicação das diretrizes nacionais e de execução da
política federal de saneamento básico estabelecidas na Lei n.º 11.445/2007. Neste sentido, atua
não só na implementação de programas de governo como também na articulação permanente
com a sociedade, os agentes do setor saneamento, os Estados e municípios, os demais ministérios
e órgãos do governo federal.
Assim, compete à SNSA/MCIDADES, no exercício de sua missão, além de criar e implementar
programas contínuos de investimentos, prestar
assistência técnica; qualificar o setor saneamento; apoiar Estados e municípios na estruturação
da gestão dos serviços; dispor ferramentas,
instrumentos e tecnologias para o desenvolvimento do setor; administrar o sistema nacional
de informações sobre saneamento; promover
e fortalecer a capacitação dos profissionais
do setor; realizar estudos e pesquisas; manter
linha editorial; fomentar pesquisas científicas;
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apoiar iniciativas da sociedade, em especial das
entidades do setor saneamento; dentre outros
temas relevantes.
No governo federal, sob a liderança da
SNSA/MCIDADES, parte significativa dessas
ações tem sido desenvolvida pelo Programa de
Modernização do Setor Saneamento (PMSS),
que busca contribuir para a melhoria dos servi-

“O projeto trabalha para
garantir o abastecimento
de água e esgotamento
sanitário do País”
ços no País, atuando nos Estados e municípios,
bem como com os prestadores e reguladores dos serviços públicos de saneamento, sobretudo com vistas ao estabelecimento de
novos modelos de gestão, objetivando o aumento da eficiência e da capacidade de financiamento do setor, tendo como meta maior
a universalização dos serviços.
Neste contexto, o PMSS consolidou-se, ao
longo de seus 15 anos, como um instrumento
permanente de apoio à instância executiva da
política de saneamento do governo federal, atualmente a SNSA/MCIDADES, em sua missão de
contribuir para a criação das condições propícias
a um ambiente de desenvolvimento do setor
saneamento no País.

O programa tem, dentre seus projetos relevantes, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS); o Sistema Integrado de
Gestão de Serviços de Saneamento (GSAN); a
participação na Rede Nacional de Capacitação e
Extensão Tecnológica em Saneamento (ReCESA);
os Estudos e Pesquisas técnico-institucionais sobre temas importantes do setor saneamento; a
Cooperação Brasil-Itália em Saneamento; o Projeto Editorial em que se destaca a série de publicações e revista Saneamento para Todos; e o
Projeto COM+ÁGUA, no âmbito do qual se insere
a presente publicação.
É de relevante importância o alcance de bases técnico-institucionais sólidas para o setor
saneamento básico brasileiro, e aí destaca-se a
gestão dos serviços de abastecimento de água,
tendo como referência, dentre outros, a operação eficiente da rede de distribuição e, mais
precisamente, a redução das elevadas perdas de
água e do uso excessivo de energia elétrica, que
se verificam historicamente no setor, bem como
seu permanente controle.
Tendo por base esta compreensão do problema, a SNSA/MCIDADES, por intermédio do
PMSS, decidiu construir um modelo alternativo
para o gerenciamento do controle e redução
das perdas de água e do uso de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água –
projetos demonstrativos COM+ÁGUA. O modelo privilegia a articulação de todos os setores
do prestador de serviços em torno de ações

integradas, tendo como objetivo central implantar uma solução definitiva e sustentável, sensibilizando os trabalhadores para a importância da
atuação individual e coletiva de todos no enfrentamento do problema.
Neste contexto, o COM+ÁGUA estabelece como requisito fundamental a integração das ações
de engenharia e de mobilização social, fundamentando sua metodologia na participação de todos os
setores, trabalhadores e dirigentes do prestador de
serviços; na contínua capacitação de seus quadros,
em sala de aula e em processo; na comunicação
e cultura; e no uso de ferramentas, equipamentos
e instrumentos de máxima evolução técnica e tecnológica disponíveis no mercado.
Ao disseminar os resultados desse importante trabalho desenvolvido pelo PMSS, a SNSA/
MCIDADES espera contribuir para a busca da eficiência e da qualidade da prestação dos serviços
de saneamento, para o aperfeiçoamento da gestão e a conseqüente ampliação da cobertura, com
vistas à universalização dos serviços em todo o
território brasileiro.
Espera-se que esta publicação contribua para
a mudança de paradigma na gestão dos serviços
no Brasil, permitindo que soluções inovadoras
e sustentáveis, baseadas na gestão integrada e
participativa, sejam conhecidas e adotadas.
Programa de Modernização do Setor Saneamento
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
Ministério das Cidades
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COM+ÁGUA
Este estudo procura compartilhar com profissionais
e pesquisadores do setor saneamento a experiência do
Projeto Demonstrativo Técnico e Institucional visando
ao Gerenciamento Integrado do Controle e Redução das
Perdas de Água e do Uso de Energia Elétrica em Sistemas
de Abastecimento de Água – COM+ÁGUA na Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) – Montes
Claros, 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

COM+ÁGUA

7

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

RENOVAÇÃO E EFICIÊNCIA

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

O sistema de abastecimento de água da COPASA - Montes Claros sofre com
índices de perdas elevados desde a década de 80, em conseqüência da infra-estrutura ineficiente, da existência de 10% de ramais ainda em aço galvanizado e de
uma malha de distribuição extremamente precária na região central da cidade.
Além disso, a ETA Morrinhos opera acima da capacidade e ocorre sistematicamente a intermitência no abastecimento.
A pesquisa de ligações clandestinas e o conseqüente registro de 615 infrações
resultaram em multas no valor de R$ 174 mil e a recuperação de 19.497 m3 de junho/2007 a março/2008. O projeto implantou o controle sistemático dos volumes
macro e micromedidos e da pressão nas linhas de distribuição e promoveu a otimização do Sistema de Atendimento Integrado (SATI), com ampliação do horário de
atendimento de oito para 12 horas ao dia e plantão de 24 horas.
As ações de geofonamento e reparos de vazamentos, aliadas à instalação de
duas válvulas redutoras de pressão (VRPs), a adequação do parque de hidrômetros, com atuação sistemática no combate às fraudes, resultaram em redução
dos índices de perdas, a exemplo da célula denominada SCP Melo, com uma
variação mais representativa, passando de 562 l/lig/dia, em junho/2007, para
202 l/lig/dia, em janeiro/2008.
Os consultores do COM+ÁGUA consideraram que a COPASA – Montes Claros tem excelentes projetos de eficiência hidroenergética, que poderão proporcionar uma economia extraordinária com a desativação de oito elevatórias,
entre elas Torre R3, Jaraguá, Maracanã e Poços, e de outras medidas de otimização do sistema, como a implantação de um reservatório com capacidade de
11 mil m3 na cota 728 m.
Em decorrência destas ações, o consumo de energia deverá ser reduzido em
cerca de 26%, o que equivale a 1.486.270,89 kWh/ano, gerando uma economia
de R$ 539,86 mil por ano. Associada a estas ações, a otimização de procedimentos operacionais projeta uma economia adicional de aproximadamente R$ 1 milhão por ano.
No campo da mobilização social, destaca-se a capacidade de multiplicação
dos Agentes de Combate ao Desperdício (ACDs) e a integração entre áreas antes
compartimentadas.

• 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

MONTES CLAROS
1935

• início do funcionamento

Grande entroncamento rodoviário

de dois chafarizes
(Praça Cel. Joaquim Costa

Sistema com intermitência
programada

e Morrinho), com água vinda
do Rio Pacuí.

1936

• início de funcionamento do
chafariz na Praça Dr. Chaves e

Índice pluviométrico:
1.200 mm (média ao ano)

inauguração
oficial do Serviço
de Abastecimento
de Águas.

1939

• Extensão da rede: 907 km.
• Perdas reais: 318 I/lig/dia.
• Perdas aparentes: 52 I/lig/dia.
• Perdas totais: 370 l/lig/dia.

• início do Serviço de

Esgoto.

1974

• COPASA assume a

Números do sistema*

concessão do serviço

• 89.620 ligações de água ativas

de águas.

1976

1980

• 101.698 de economias ativas.
• 99.76% da população

Microrregião: Polígono da seca
• Altitude média: 648 m

conectada ao sistema distribuidor.

• 97% da população com coleta de esgoto.

• início das obras de

captação do Rio Verde
Grande.

1998

hidrometradas.

• início da operação do

sistema de águas
pela COPASA.

• ampliação da rede de

Companhia de Saneamento
de Minas Gerais
(COPASA) – Montes Claros

Clima

quente e seco

Fuso horário UTC-3
3.594,10 km2

distribuição e divisão

Área total

em 50 setores.

Fundação 1831
Gentílico
IDH

População
PIB

352.384 habitantes (IBGE/2007)

R$ 2.573.172.000,00 (IBGE/2002-2005)

PIB per capita
Bacia

R$ 7.511,50 (IBGE/2002-2005)

Bacia do Alto-Médio São Francisco

montes-clarense

*Dados de 2007

0,783 (PNUD/2000)

Perspectiva meramente ilustrativa

Apelido Princesa do Norte ou Coração Robusto do Sertão Mineiro

12

COM+ÁGUA

COM+ÁG U A

13

AL M A N A QU E

No caminho das pedras

Tesouro enterrado

Montes Claros foi uma das fazendas criadas pelos bandeirantes de Fernão Dias em sua busca
por pedras preciosas no norte de Minas Gerais.
Nasceu, como fazenda, em 1707, pelas mãos
de Antônio Gonçalves. Formigas foi o segundo povoado da fazenda, que iria ser o maior
centro comercial de gado no norte do Estado.
Tornou-se município em 13 de outubro/1831,
sendo implantado em 16 de outubro/1832,
quando se emancipou do Serro. E mantém-se
até hoje como pólo regional, com influência
em todo o norte de Minas Gerais e também no
sul da Bahia, onde estão quase 2 milhões de
habitantes.
Localizada na Bacia do Alto-Médio São Francisco, no Polígono da Seca, é a quinta cidade
mais importante do Estado e segundo entroncamento rodoviário nacional. De grande
vocação agropecuária, tem ao longo dos anos

Montes Claros abriga inúmeras cavernas e sítios arqueológicos. São 164 sítios catalogados, sendo o principal
o Complexo Espeleológico da Lapa Grande. Estas formações guardam em seus sedimentos restos de animais
fósseis, citados pelo naturalista Spix em suas viagens pelo norte de Minas no século 19.
As cavernas possuem ornamentações de grande beleza, onde aparece a formação do vulcão espeleotema
de pouquíssima ocorrência no Brasil. Algumas têm mais de um km de rio subterrâneo, com belas cachoeiras,
a apenas 12 km da cidade.
Lapa Grande fica na Serra da Vieira e se destaca por causa do tamanho e da importância na região. É considerada
uma das maiores do Estado, com área de três km de desenvolvimento. Possui potencial espeleológico, paleontólogo e paisagístico que, junto com a Lapa Pintada, Lapa D’água e Lapa Pequena, cria um complexo de grande
interesse científico.

Fábio Marçal

experimentado um sólido crescimento nas
áreas de indústria, comércio e serviços. Entre
as empresas que se instalaram na cidade estão Transnorte, Café Letícia, Coteminas, Lafarge, Nestlé, Vallée, Novo Nordisk e Petrobrás
(biodiesel).

Pontos de visitação
interessantes
Vista panorâmica da cidade

três km de desenvolvimento, guarda em seus sedimentos restos de animais fósseis.

Os vários nomes de
Montes Claros entre 1701
e 1857, quando adota o
Nossa Senhora da Conceição
nome atual:
e São José de Formigas

Arraial de

Arraial de

Formigas

• Meirelles e Claudine: bom potencial turístico.
• Gruta do Engenho: muito bonita e própria para turismo.
• Lapa Grande: o conjunto Lapa Grande, onde se insere a gruta de mesmo nome, com seus

Vila de

Montes Claros de Formigas

• Catedral de Nossa Senhora Aparecida.
• Igrejinha do Morrinhos.

Montes-clarenses famosos
• Darcy Ribeiro (1922-1997) – antropólogo, escritor e político, um dos responsáveis pela criação da Universidade de Brasília.
• Cyro dos Anjos (1906-1994) – jornalista, professor, cronista, romancista, ensaísta e memorialista brasileiro.
• Beto Guedes (1951) – cantor, violinista e compositor.
•Hermes De Paula (1909-1983) – Médico, historiador e folclorista.
• Cármen Lúcia Antunes Rocha (1954) – segunda mulher a ser nomeada ministra do Supremo Tribunal Federal.
• Tião Carreiro (1934-1993) – músico sertanejo.
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CÉLULAS DE CONTROLE
Na COPASA – Montes Claros foram escolhidas
três Células de Controle: Centro, Melo e Todos os
Santos, atualmente abastecidas pelo Sistema
Morrinhos, mas com possibilidade de receberem
água do Sistema Verde Grande. Estes locais foram
escolhidos por causa do alto índice de vazamentos encontrado, dos diferentes tipos de consumo em cada célula e pelo potencial de retorno
financeiro a ser gerado. De acordo com estudo
elaborado pela prestadora, a Célula de Controle
Centro apresenta o maior índice de perdas e as
três juntas abrigam 7% da rede de Montes Claros.
Todas fazem divisa entre si e estão próximas ao
centro da cidade.

Todos os Santos SCP-41
SCP-41

SCP-40

SCP-42

Mapa das Células de Controle – Montes Claros

Praça Dr. Carlos , no Centro
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A Célula de Controle Todos os Santos (vínculo SCP-41 no cadastro comercial) abrange os bairros
Todos os Santos II, Barcelona Park e Vila Brasília. Nela foram desenvolvidas ações de treinamento
em processo relacionadas a medições, combate a vazamentos não visíveis e estudos para controle
de pressão.
Para isso, o horário de intermitência, programada diariamente das 11 às 17 horas, foi alterado
para ocorrer durante a noite. Assim foi possível prosseguir com as pesquisas de vazamento durante
o dia e concluir a capacitação com êxito. Além disso foi feita uma atualização do cadastro, já digitalizado, obtendo-se um cenário próximo à realidade.
A célula possui aproximadamente 24 km de redes, em torno de 74% em PVC e o restante em
ferro fundido. Essa célula já apresentava um histórico de dados de macromedição, pois possuía um
macromedidor eletromagnético de 200 mm de diâmetro na entrada do setor. As análises da COPASA
– Montes Claros permitiram concluir que a estanqueidade era confiável, descartando a necessidade
de ações adicionais para isolamento de limites. A vazão média do setor é de aproximadamente 23 l/s
e a pressão média varia em torno de 34,5 mca.
mês/ano

População Urbana
(Atend. Água)

Economias

Ligações

Eco/Lig

Volume
Faturado m3

Volume
Micromedido m3

Hab/Dom

set/06

6.443

1.915

1.697

1,13

30.222

29.237

3,75

out/06

6.476

1.923

1.706

1,13

31.241

30.455

3,75

nov/06

6.458

1.914

1.698

1,13

27.789

26.690

3,75

dez/06

6.491

1.927

1.706

1,13

30.437

29.005

3,75

jan/07

6.525

1.934

1.712

1,13

28.792

26.856

3,75

fev/07

6.533

1.939

1.717

1,13

27.434

26.533

3,75

mar/07

6.548

1.942

1.720

1,13

30.212

29.110

3,75

abr/07

6.563

1.947

1.726

1,13

33.027

32.298

3,75

mai/07

6.589

1.959

1.732

1,13

29.361

28.721

3,75

jun/07

6.634

1.970

1.743

1,13

30.668

28.850

3,75

jul/07

6.630

1.970

1.741

1,13

32.474

31.819

3,75

ago/07

6.630

1.970

1.741

1,13

31.735

30.922

3,75

média

6.543

1.943

1.720

1,13

30283

29.208

3,75

Dados levantados por meio do cadastro comercial e dos volumes medidos. Fonte: COPASA
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Melo SCP-40

Centro SCP-42

A Célula de Controle Melo (vínculo SCP-40 no cadastro comercial) é composta pelo bairro
Melo e possui aproximadamente 7,9 km de redes, 54% em PVC e o restante em ferro fundido.
O cadastro, digitalizado, foi atualizado.
Para que o estudo fosse iniciado nesta célula foi executada a adequação de todo o cadastro
da área, obtendo-se um cenário próximo à realidade. O cadastro já se encontrava digitalizado,
mas havia algumas atualizações a serem executadas. A célula já apresentava histórico de medições, dada a existência de um macromedidor Woltmannn de diâmetro de 100 mm na entrada
do setor.
A estanqueidade do setor foi considerada confiável pelas análises da COPASA – Montes Claros, descartando a necessidade de ações adicionais para o isolamento de limites. A vazão média
do setor é de aproximadamente 9,5 l/s e a pressão média varia em torno de 47 mca.

A Célula de Controle Centro (vínculo SCP-42 no cadastro comercial) é composta pelo bairro Centro, que abriga aproximadamente 32 km de redes, apenas 26% em PVC e o restante em ferro fundido. Como nas outras células, o cadastro já estava digitalizado, mas foram necessárias atualizações.
A célula possui duas entradas, ambas com medições. Na secundária (Rua Antonio Rodrigues)
a medição é feita por meio de um macromedidor eletromagnético de 200 mm de diâmetro.
Na primária (Rua Coração de Jesus) é executada por meio de um medidor de inserção do tipo
Pitot, permanentemente instalado em uma rede de 300 mm de diâmetro, associado a um equipamento eletrônico armazenador de dados. Nas proximidades da Praça de Esportes há uma junção
do Sistema Morrinhos com o Verde Grande, onde são efetuadas as manobras de abastecimento.
Essa junção possui um macromedidor, que estava inoperante. Já havia atividade de medição e a
estanqueidade do setor é considerada confiável pela COPASA – Montes Claros. A vazão média do
setor é de aproximadamente 56 l/s e a pressão média varia em torno de 40 mca.

mês/ano

População Urbana
(Atend. Água)

Economias

Ligações

Eco/Lig

Volume
Faturado m3

Volume
Micromedido m3

Hab/Dom

mês/ano

População Urbana
(Atend. Água)

Economias

Ligações

Eco/Lig

Volume
Faturado m3

Volume
Micromedido m3

Hab/Dom

set/06

2.633

785

636

1,23

12.690

12.304

3,75

set/06

9.765

5.593

3.134

1,78

70.139

63.937

3,75

out/06

2.629

784

634

1,24

13.875

13.608

3,75

out/06

9.806

5.632

3.141

1,79

70.307

63.572

3,75

nov/06

2.633

786

636

1,24

12.028

11.698

3,75

nov/06

9.848

5.502

3.146

1,75

67.178

61.376

3,75

dez/06

2.629

782

633

1,24

13.712

13.812

3,75

dez/06

9.836

5.500

3.139

1,75

70.398

64.249

3,75

jan/07

2.625

783

634

1,24

13.714

13.213

3,75

jan/07

9.851

5.501

3.126

1,76

67.043

59.738

3,75

fev/07

2.610

777

628

1,24

11.712

11.257

3,75

fev/07

9.866

5.487

3.128

1,75

62.375

55.753

3,75

mar/07

2.603

774

626

1,24

12.899

12.521

3,75

mar/07

9.908

5.515

3.146

1,75

68.537

62.691

3,75

abr/07

2.614

778

630

1,23

12.197

11.897

3,75

abr/07

9.923

5.529

3.157

1,75

71.660

65.669

3,75

mai/07

2.614

779

632

1,23

13.436

13.170

3,75

mai/07

9.945

5.554

3.170

1,75

71.304

65.530

3,75

jun/07

2.629

784

636

1,23

12.938

12.498

3,75

jun/07

9.968

5.558

3.177

1,75

70.342

64.429

3,75

jul/07

2.636

786

638

1,23

14.011

13.802

3,75

jul/07

10.009

5.577

3.189

1,75

67.189

61.167

3,75

ago/07

2.640

789

640

1,23

12.329

11.941

3,75

ago/07

10.005

5.559

3.167

1,76

68.471

62.355

3,75

média

2.625

782

634

1,24

12.962

12.643

3,75

média

9.894

5.542

3.152

1,76

68.745

62.539

3,75

Dados levantados por meio do cadastro comercial e dos volumes medidos. Fonte: COPASA
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CHOQUE DE GESTÃO
A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), empresa estadual, foi criada em
1974 (Lei n.º 6.475) e assumiu a operação do
abastecimento de água em Montes Claros em
1976, ocasião em que aproveitou o sistema antigo da prefeitura local.
A COPASA – Montes Claros ampliou sua rede
em 1998 e dividiu o sistema em 50 setores, onde
implementa a macromedição. Na área comercial, tem um parque de hidrômetros considerado satisfatório, mantido por uma boa política de
gestão. Também são satisfatórios o software de

gestão comercial e faturamento; as tarifas praticadas; e a política de cortes. Segundo informações do governo do Estado, a prestadora de
serviço passa por um choque de gestão, que inclui o controle e a redução de perdas de água.
O processo de modernização já lhe rendeu
os seguintes prêmios: Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento (PNQS), Prêmio Mineiro
de Qualidade (PMQ), Prêmio Excelência Empresarial da Fundação Getúlio Vargas, Melhores
empresas da revista IstoÉ Dinheiro e Prêmio
WWF Brasil.

Comitê Gestor
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OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA
Ao mesmo tempo que ganhou prêmios de qualidade, o sistema sofre com índice de perdas
elevado por conta da rede antiga e de ramais ainda em aço galvanizado, que representam 10%
do total. O sistema é manobrado com intermitência programada.

Perdas de água
No sistema da COPASA – Montes Claros, as
perdas reais foram estimadas em 41% do volume
disponibilizado em 2007. É imprescindível a troca
de 90 km de rede do centro da cidade, já obsoleta, bem como a troca dos cerca de 12 mil ramais
de ferro galvanizado, também na região mais antiga da cidade.
Há imprecisão na micromedição e a macromedição necessita ser feita também nas saídas
de água tratada para os setores de distribuição.
É preciso sistematizar a medição e o registro dos
níveis dos reservatórios, das pressões nas elevatórias e dos fatores de potência nas instalações existentes. A estrutura para combate a vazamentos é
grande e deverá diminuir quando houver a substituição das redes antigas e o aprimoramento do
controle de pressões.
As perdas aparentes foram estimadas em cerca de 9% do volume disponibilizado em 2007, e o
parque de hidrômetros está demandando atualização e o estabelecimento de critérios e diretrizes
para manutenção. Presume-se que há oportunidades para melhoria do combate a fraudes.
Perdas
Reais
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Provocadas por vazamentos nas
redes e ramais

Perdas de água na COPASA
Montes Claros
• Índice de Vazamento da Infra-estrutura 9,8
• Perdas reais em relação ao volume disponibilizado

41,1%
10.310.267 m3
334 l/lig/dia (margem de erro +/- 9%)
• Perdas aparentes em relação ao volume disponibilizado

9,1%

2.273.491 m3
62 l/lig/dia (margem de erro +/- 1,2%)
• Perdas totais em relação ao volume disponibilizado

50,2%

12.583.758 m3
396 l/lig/dia (margem de erro +/- 6%)
Demanda média
• Volume total disponibilizado (em 12 meses)

25.104.638 m3
• Demanda média (litros/segundo) 796
• Consumo per capita efetivo
(entregue litros/hab/dia)
Perdas
Aparentes

408,8

Provocadas por erros de medição
e fraudes

Energia elétrica

Mobilização social

A COPASA possui um sistema corporativo, denominado SICOE, para a gestão do uso de energia
elétrica. O banco de dados é atualizado mensalmente, pela unidade central em Belo Horizonte,
a partir dos dados das contas fornecidos pela
CEMIG em meio magnético. O banco é exportado para o usuário, que processa atualizações e
exporta para o banco de dados central.

A COPASA – Montes Claros desenvolve um
Programa de Redução de Perdas (PRPA) desde
1995, com coordenação da sede da empresa e
comitê de representantes regionais.
Em 2006 quando foi feito o diagnóstico social pela equipe do PMSS/COM+ÁGUA, tinha
um comitê de controle e redução de perdas,
com um funcionário que era responsável pelo
acompanhamento das ações locais. O canal de
diálogo intersetorial no Distrito Verde Grande
(DTVG) é o Comitê de Apoio ao Sistema Gerencial (CASG), que reúne mensalmente os encarregados de área e as chefias distritais. A prática
de circulação de informações por via eletrônica
(e-mails ou intranet) era bastante disseminada.
A unidade dispõe de uma vasta gama de materiais informativos (folhetos, manuais, cartilhas)
elaborados na sede.
A equipe era qualificada, mas enxuta. O escritório local não possuía avaliação sistemática de inserção na mídia e o relacionamento com a imprensa é orientado pela diretoria de comunicação da
sede, em Belo Horizonte. Os funcionários tinham
consciência da importância do controle e redução
de perdas e conheciam as ações adotadas nesse
sentido pela prestadora de serviço.
Foram identificados inúmeros talentos entre
os funcionários, que poderiam ser acionados no
processo educativo da comunidade, uma atividade que precisa ser intensificada.

A COPASA possui um sistema
corporativo para a gestão
do uso de energia elétrica.
O relacionamento com a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) é feito por meio
da unidade central em Belo Horizonte. Reclamações sobre leituras e procedimentos rotineiros
são feitas por meio do próprio Distrito. Não era
uma prática normal a realização de diagnósticos energéticos com o enfoque hidroenergético. A lógica de operação, baseada em pressões
e níveis, é feita com atuação direta na lógica de
comando do motor. Algumas instalações têm
opções de melhor enquadramento tarifário, tais
como a Elevatória de Água Bruta (EAB) Lapa Grande, EAB Pai João, Elevatória de Água Tratada (EAT)
R3, Booster Rebentão dos Ferros, COPASA R3 e
Booster Maracanã.
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Busca de eficiência revitaliza cidade
O serviço de distribuição de água da COPASA – Montes Claros, passa por um processo de busca de eficiência que já dá bons
resultados e ainda deve gerar novas melhorias para a cidade ao longo dos próximos meses, principalmente na revitalização da região
central. O projeto teve início em 2007 com a
parceria firmada entre a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, e a Secretaria
Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, por meio do COM+ÁGUA.
Com a identificação dos problemas existentes
nos equipamentos, levantamento das fraudes
e irregularidades do sistema e a implantação
de novas rotinas operacionais foi possível modernizar a infra-estrutura da rede.
O projeto foi desenvolvido em três áreas,
definidas como Células de Controle, nos bairros Melo, Todos os Santos e Centro. Nesses
locais, foram substituídos registros e redes
antigas. Instalaram-se macromedidores e VRPs
e equipes de funcionários capacitados pelo
COM+ÁGUA fizeram o acompanhamento com
medições constantes, avaliando o índice de vazamentos e estudando as intervenções necessárias caso a caso.
A intervenção era necessária principalmente porque a rede existente tem mais de 50 anos.
O resultado das ações desenvolvidas já pode
ser sentido com a diminuição do índice de perdas reais em litros por ligação dia. Um exemplo
pôde ser avaliado na Célula Melo, onde havia
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uma perda diária de 562 l/lig/dia em junho/2007
e em janeiro/2008 esse número caiu para
202 l/lig/dia.
As outras duas Células de Controle não
apresentaram resultados significativos, mas
toda a COPASA – Montes Claros, que recebeu
tratamento com ações espelhadas nas orientações do projeto, teve igualmente uma expressiva redução deste indicador de perdas,
passando de 400,16 l/lig/dia em junho/2007
para 320,49 l/lig/dia em janeiro/2008. Destacase ainda que o grau de submedição do parque
de hidrômetros encontrado foi de 14,85%, com
uma margem de incerteza de (+/-) 27,17%.
No caso das perdas aparentes, onde o trabalho maior é a regularização do cadastro
comercial e o combate às fraudes, o projeto
substituiu, de maio/2007 a janeiro/2008, 5 mil
hidrômetros classe A para B, com previsão de
substituição de 1.500 hidrômetros por mês,
a partir de janeiro/2009, para manter o parque
de hidrômetros com uma idade média de cinco anos.
No período de junho/2007 a julho/2008
foram cadastradas 517 ligações clandestinas,
com valor de faturamento em multas de aproximadamente R$ 140 mil. Também foi implantada uma equipe para atualizar o cadastro de
imóveis e clientes. Esse pessoal será encarregado de realizar a cobrança de débitos, negociar
dívidas e fiscalizar as tarifas alternativas nos
imóveis classificados na tarifa social.

Estudo de vazão e pressão no SCP – 42

Pesquisa de vazamento não visível
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Abandonando o empirismo
Retorno econômico
da redução de pressão
Tipo de VRP
pressão fixa na saída
• Economia diária (m /dia) 654
• Economia anual (m ano) 238.669
• Custo variável de produção (R$/m ) 0,81
• Tarifa média de A+E (R$/m ) 2,07
3

3/

3

3

• Economia anual de valoração por custo
de produção (R$) 193.321,89
• Economia anual de valoração por tarifa
média (R$) 494.044,83

modulação por tempo

Instalação de equipamento de pitometria

Com base na planilha Balanço Hídrico, WB-Easycalc, elaborou-se o diagnóstico de perdas da Célula
Todos os Santos (SCP-41). De acordo com esta análise, constatou-se que a perda real representa grande
parte das perdas totais encontradas na Célula de Controle, atingindo o valor de 587 l/lig/dia.
O balanço revelou que o valor das Perdas Reais Anuais Correntes (PRAC) era de 369.180 m3/ano,
enquanto que as Perdas Reais Anuais Inevitáveis (PRAI) somavam apenas 21.886 m3/ano. Isso indica
a possibilidade de se reduzir em aproximadamente 348.000 m3/ano o volume de água perdido.
Utilizando-se outra ferramenta disponibilizada pelo Projeto COM+ÁGUA, o Programa CalcPR,
foi efetuado um estudo para a avaliação dos ganhos com redução da pressão na Célula de Controle.
Em uma visita programada, consultores do projeto utilizaram essa ferramenta com dados reais
coletados pela COPASA – Montes Claros em campo, no período de 24 horas de consumo com intervalos de 15 minutos durante um dia útil da semana. São apresentados a seguir os resultados e
indicadores da simulação do controle de pressão na célula em questão.
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• Economia diária (m3/dia) 674
• Economia anual (m3/ano) 246.107
• Custo variável de produção (R$/m3) 0,81
• Tarifa média de A+E (R$/m3) 2,07
• Economia anual de valoração por custo
de produção (R$) 199.346,67
• Economia anual de valoração por tarifa
média (R$) 509.441,49

modulação por vazão
• Economia diária (m3/dia) 686
• Economia anual (m3/ano) 250.343
• Custo variável de produção (R$/m3) 0,81
• Tarifa média de A+E (R$/m3) 2,07
• Economia anual de valoração por custo
de produção (R$) 202.777,83
• Economia anual de valoração por tarifa
média (R$) 518.210,01

Capacitação interna de funcionários da área operacional

COM+ÁG U A
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Análise das células
Célula
Todos os Santos (SCP-41)
• Volume disponibilizado
em 12 meses 777.449

3

m

• Perdas reais

Célula
Melo (SCP-40)
• Volume disponibilizado
em 12 meses 242.440

3

m

• Perdas reais
3

• Perdas aparentes

• Volume disponibilizado
em 12 meses 25.104.638

• Perdas aparentes

56.631 m3 90 l/lig/dia

m

10.310.267 m3/ano
334 l/lig/dia

47.980 m /ano
208 l/lig/dia

• Perdas aparentes

26.149 m3113 l/lig/dia

Balanço Hídrico Todos os Santos
consumo autorizado
351.638 m3/ano
margem de erro
(+/-) 0,0%

volume anual de
entrada no sistema

consumo autorizado
não faturado
278 m3/ano
margem de erro
(+/-) 10,0%

777.449 m3/ano
margem de erro (+/-) 5,0%

perdas de água
425.811 m3/ano
margem de erro
(+/-) 9,1%

perdas aparentes
56.631 m3/ano
margem de erro
(+/-) 18,6%

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

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

perdas de água
74.129 m3/ano
margem de erro
(+/-) 16,4%

margem de erro (+/-) 17,4%

margem de erro
(+/-) 9,1%

imprecisões dos medidores e erros
de manipulação dos dados
54.109 m3/ano
margem de erro (+/-) 19,5%

margem de erro
(+/-) 19,3%

consumo não medido faturado
0 m3/ano

água faturada
168.241 m3/ano

consumo medido não faturado
0 m3/ano
consumo não medido não faturado
70 m3/ano
margem de erro (+/-) 10,0%

consumo não autorizado
913 m3/ano

água não faturada
74.199 m3/ano

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

margem de erro
(+/-) 16,3%

imprecisões dos medidores e erros
de manipulação dos dados
25.236 m3/ano
margem de erro (+/-) 20,0%

margem de erro (+/-) 27,4%

Balanço Hídrico do
Sistema de Montes Claros

volume anual de
entrada no sistema
água não faturada
426.089 m3/ano

perdas aparentes
26.149 m3/ano

consumo medido faturado
168.241 m3/ano

perdas reais 47.980 m3/ano

margem de erro
(+/-) 0,1%

consumo não autorizado
2.522 m3/ano

consumo autorizado
não faturado
70 m3/ano

242.440 m3/ano

consumo autorizado
12.520.880 m3/ano

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

consumo
autorizado faturado
168.241 m3/ano

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

água faturada
351.360 m3/ano

consumo não medido não faturado
278 m3/ano

margem de erro (+/-) 10,9%

COM+ÁGUA

volume anual de
entrada no sistema

consumo medido não faturado
0 m3/ano

perdas reais 369,180 m3/ano
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margem de erro
(+/-) 0,0%

2.273.491 m3 62 l/lig/dia

Com a implementação do Balanço Hídrico nas células objeto do projeto, foi possível fazer uma análise comparativa entre os resultados obtidos em cada uma delas, ante o sistema total de Montes Claros. O Balanço Hídrico de
cada um dos tópicos descritos acima são apresentados em seguida.

consumo
autorizado faturado
351.360 m3/ano

consumo autorizado
168.311 m3/ano

3

• Perdas reais
3

369.180 m /ano
587 l/lig/dia

Balanço Hídrico Melo

Sistema total
de Montes Claros

consumo
autorizado faturado
12.471.007 m3/ano
consumo autorizado
não faturado
49.873 m3/ano
margem de erro
(+/-) 35,4%

25.104.638 m3/ano
margem de erro (+/-) 3,0%

perdas de água
12.583.758 m3/ano
margem de erro
(+/-) 6,1%

perdas aparentes
2.273.491 m3/ano
margem de erro
(+/-) 18,6%

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

água faturada
12.471.007 m3/ano

consumo medido não faturado
0 m3/ano
consumo não medido não faturado
49.873 m3/ano
margem de erro (+/-) 35,4%

consumo não autorizado
278.130 m3/ano

água não faturada
12.633.631 m3/ano

margem de erro (+/-) 9,4%

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

imprecisões dos medidores e erros
de manipulação dos dados
1.995.361 m3/ano
margem de erro (+/-) 19,5%

perdas reais 10.310.267 m3/ano
margem de erro (+/-) 7,3%

COM+ÁG U A
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Impacto nos indicadores
Em 2006 a COPASA – Montes Claros elaborou
um estudo, em duas áreas do setor Centro, de
controle e redução de perdas reais. As áreas estudadas foram denominadas Trecho 1 e Trecho 2.
O Trecho 1 apresenta 576 m de rede em ferro fundido e ramais em aço galvanizado, com
50 mm de diâmetro em PVC. As principais atividades realizadas nessa área foram a instalação de Válvula Redutora de Pressão (VRP) e as
substituições dos ramais, redes e hidrômetros.
Não foi possível a comparação entre os valores dos volumes distribuídos e micromedidos,
dado que essas informações, para a área em
questão, não foram disponibilizadas.
No Trecho 2 houve a substituição de 1.200 m
de redes em ferro fundido e ramais em aço galvanizado, perfazendo o total da área, e também
foram efetuadas substituições dos hidrômetros.
O somatório das ações realizadas levou a
um decréscimo da diferença entre os volumes
distribuídos e micromedidos na área na ordem
de 80%. Esses resultados obtidos para o Trecho
2 impactaram em todo o setor Centro.
Com a finalização do projeto, a prestadora
de serviço deve continuar o trabalho dentro
dos novos conceitos absorvidos. Para isso, será
preciso controlar a pressão na rede em áreas
potenciais utilizando a nova planilha de cálculo,
otimizar a qualidade nos serviços de reparo,
institucionalizar a pesquisa preventiva de vaza-
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Próximos passos

mentos não visíveis e o uso de indicadores de
desempenho no auxílio à tomada de decisões
operacionais e de planejamento da operação
do sistema.

Para a continuidade das ações de controle e redução de perdas estão previstas pela COPASA – Montes Claros as seguintes ações:
Perdas aparentes
• Substituição de 63 mil hidrômetros taquimétricos de 3m3/h classe metrológica A e B por hidrômetros volumétricos classe
metrológica C, gerando uma melhor precisão dos volumes de água consumida e faturada.
• Negociação de débitos dos factíveis de água.
• Intensificação de pesquisa para retirada de ligações clandestinas.
• Aumento de receita e eliminação de imprecisão na medição, gerando um acréscimo de receita de 10%.
Perdas reais
• Substituição de 180 mil m de redes e ramais.
• Instalação de 50 válvulas redutoras de pressão e de controle.
• Reestruturação da equipe de manutenção e operação.
• Intensificação na pesquisa de vazamentos não visíveis por meio de equipamentos acústicos e eletrônicos.
• Minimização do volume de água perdido em vazamentos em redes e ramais em razão da agilidade na estanqueidade dos vazamentos.
• Redução de custos operacionais.
• Recuperação de volumes de água de vazamentos não detectáveis por inspeções visuais.
• Revitalização da infra-estrutura do sistema de abastecimento de água, atuando preventivamente nos seus componentes
e acessórios.
• Aumento da oferta sem expansão do sistema produtor.

Preparação de equipamentos de pitometria

Geofone – pesquisa de vazamento

COM+ÁG U A
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Instalações melhoram rendimento
também terá uma redução de 752 MWh/ano,
que equivalem a cerca de 54% do consumo total
das instalações, e uma diminuição de 86 kW na
potência demandada, que corresponde a 32%
da necessidade atual. O custo médio da energia consumida terá uma redução de R$ 361,00
MW/h para R$ 256,00 MW/h.
Esse resultado poderá ser obtido com a
eliminação de oito elevatórias (EAT R3, Booster
Jaraguá, Booster Maracanã, Poços C29, E03,
C39, E01 Jardim Primavera e E02 Jardim Primavera). Entre as ações de eficientização prevêse a redução da potência das elevatórias EAT
R5, EAT Morrinhos e Booster Maracanã, instalação de válvula sustentadora de pressão na
entrada do R3 e a implantação de reservatório
de 11.000 m3.

Estudo de eficiência energética

Aumentar a eficiência na gestão do uso de
energia elétrica foi um dos grandes desafios
do Projeto COM+ÁGUA na COPASA – Montes Claros. O trabalho realizado em parceria
com a prestadora identificou várias instalações
em condições insatisfatórias do ponto de vista
da eficiência hidroenergética. Para mudar esse
quadro, os consultores do projeto em conjunto
com a prestadora sugeriram uma série de adequações.
Um dos projetos desenvolvidos pela equipe
técnica da COPASA – Montes Claros foi o do Sis-
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tema Verde Grande, com a implantação da nova
adutora de 700 mm, que identificou a oportunidade de aproveitar a pressão residual com a
utilização de uma válvula sustentadora de pressão, transferindo água para a região de interferência da ETA Morrinhos a partir do R3. Com isso
deverão ser desativadas algumas elevatórias e
reduzidas as potências de outras. Com as adequações da infra-estrutura existente prevê-se o
ganho estimado da ordem de R$ 340 mil/ano,
que representa cerca de 67% do gasto das instalações relacionadas. O consumo de energia

Os consultores do Projeto COM+ÁGUA fizeram a capacitação em processo dos funcionários
da prestadora de serviço. O processo envolveu
treinamento para uso eficiente de softwares de
gestão energética, capacitação em medições
de campo de grandezas elétricas e hidráulicas e
informações sobre a legislação tarifária do setor
elétrico, com a comparação de vantagens e desvantagens entre as opções tarifárias existentes.
Também foi feito o treinamento em práticas de
diagnósticos energéticos e acompanhamento
no desenvolvimento de estudo de oportunidades de eficientização energética no sistema
utilizando a EAB Pai João como projeto piloto.

Foi elaborado ainda um projeto de Telemetria para os 16 pontos de tomada de vazão, comando da Válvula Redutora de Pressão,
tomadas de pressão a jusante e a montante
da válvula, acionamento da bomba de drenagem da caixa, sistema de alarme e envio de
sinais ao Centro de Controle Operacional (CCO).
Foram fornecidos os materiais para a telemedição de 16 estações de macromedição.
Para esse projeto, as dúvidas quanto ao melhor meio de comunicação foram esclarecidas
com o apoio dos consultores do COM+ÁGUA,
tendo sido desenvolvido o projeto básico por
um sistema via wirelless.
A consultoria também incluiu o apoio técnico e capacitação para a elaboração de projetos
visando à captação de recursos para eficiência
energética com a Eletrobrás/Procel/Sanear e
Aneel/concessionárias, e foi selecionado para o
desenvolvimento do projeto o R3.

O custo médio da energia
consumida terá uma redução
de R$ 361,00 MW/h para
R$ 256,00 MW/h. Esse
resultado poderá ser obtido
com a eliminação de oito
elevatórias

COM+ÁG U A
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Manutenção preventiva
O trabalho desenvolvido pelos consultores
do COM+ÁGUA tem como um dos seus pilares
mostrar à equipe em formação que toda eficiência na área energética começa por uma boa
manutenção. Por isso, o projeto sugere o uso de
instrumentos de medições de campo e a interpretação dos resultados de forma que permitam
aos técnicos identificar oportunidades de redução dos gastos por medidas administrativas e
por eficientização.
No caso da COPASA – Montes Claros foi observado, por exemplo, que na EAB Lapa Grande
havia oportunidade de melhoria. Isso porque o
fornecimento de energia faturado com tarifas
THS-azul, demanda contratada fora da ponta de
210 kW e na ponta de 130 kW, fator de carga global e verificada nos últimos 12 meses foi de 96%,
e nesse período 94% fora da ponta. Nesse procedimento operacional, com o consumo na ponta
sendo 6% do consumo fora da ponta, a opção pela
tarifa verde seria mais vantajosa, com a demanda de 190 kW, proporcionando uma economia
anual de R$ 5 mil, reduzindo o custo médio de
R$ 286,00 MWh para R$ 257,00 MWh.
Na EAB Pai João foram feitas as medições
de campo, sendo identificada oportunidade
de melhoria da eficiência elétrica e hidráulica
conforme estudos preliminares apresentados
nesse item. Suprida em média tensão, com
subgrupo tarifário A4 e demanda contratada
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atual de 200 kW, a potência média utilizada é
de 165 kW, com um consumo médio mensal
de 85.000 kWh. A estação possui dois conjuntos motobombas, sendo um de 250 CV e outro
de 125 CV.

Oportunidades de ganhos
• Booster Rebentão dos Ferros – O fornecimento de energia é fatu-

• Booster Maracanã – O fornecimento de energia é faturado

rado com tarifas de subgrupo A4, modalidade verde demanda de

com tarifas do subgrupo B3. O booster possui dois conjuntos de

180 kW. O fator de carga global, verificado nos últimos 12 meses,

40 CV, acionados por inversores de freqüência, sendo um ope-

foi de 79% e nesse período o consumo na ponta foi de 3% em re-

rativo. Simulando nesta condição, com um Fator de Carga (FC)

lação ao consumo fora da ponta, e nesta condição, a opção pela

de 75% (18 h/dia), demanda de 32 kW baseada neste FC e no

tarifa verde é mais vantajosa. Deverá ser analisada a performance

consumo verificado nos últimos 12 meses, a opção por tarifa

Projeto promoveu o
reenquadramento das tarifas
e melhorou o desempenho
dos equipamentos

da bomba que está operando bem à esquerda do ponto indicado

verde seria mais vantajosa, com redução de R$12 mil (30%). De-

na placa, visto que, com a mesma parada, a vazão por gravidade é

verá ser feito um diagnóstico e a otimização dos procedimentos

de 60 l/s e, se ela estiver operando, é de 136 l/s.

operacionais, visto que o booster não tem uma operação regu-

• Adminstrativo R3 – O fornecimento de energia é faturado com

lar, com o FC variando de zero a 75%, com maiores consumos

tarifas do subgrupo A4, modalidade verde demanda de 41 kW. O

verificados de janeiro a maio.

fator de carga global, verificado nos últimos 12 meses, foi de 22%,

• Poço Interlagos – O fornecimento de energia é faturado com

Avaliações preliminares das condições operacionais e medições de campo identificaram
que a bomba do grupo 1 opera fora da faixa ideal, com baixo rendimento e problemas de cavitação. Opera muito à esquerda da curva. Para uma
variação entre a vazão máxima e a vazão nula a
variação é de 2 mca. O rendimento está abaixo
dos 52%.
A conclusão é que a bomba é inadequada
para aquela condição de trabalho, com perda
de energia, de eficiência hidráulica e do investimento. É necessário rever o estudo hidráulico
e redimensionar o conjunto motobomba para
um equipamento que opere com melhor eficiência com baixas vazões. A estimativa, segundo
a equipe técnica da COPASA – Montes Claros é
que a potência de 250 CV poderá ser reduzida
para 100 CV.

e neste período o consumo na ponta foi de 3% em relação ao

tarifas do subgrupo B3. Simulando com um FC de 87% (21 h/dia),

consumo fora da ponta e, nesta condição operacional, a opção

demanda de 37 kW baseada neste FC e no consumo verificado

pela tarifa verde é mais vantajosa. Deverá ser feito um diagnós-

nos últimos 12 meses, a opção por tarifa verde seria mais vanta-

tico para melhoria do fator de carga, visto que o custo médio da

josa, com redução de R$ 31 mil (35%). Deverá ser feito um diag-

energia nesses 12 meses foi de R$ 298,00/MWh.

nóstico e a otimização dos procedimentos operacionais, visto

• ETA/EAT Verde Grande – O fornecimento de energia é faturado

que o poço não tem uma operação regular, com o FC variando

com tarifas do subgrupo A4, modalidade verde demanda contra-

de 50% a 75%.

tada de 1100 kW. O fator de carga global, verificado nos últimos
12 meses, foi de 98%, e nesse período o consumo na ponta foi
de 7% em relação ao consumo fora da ponta e, nesta condição
operacional, a opção pela tarifa verde é mais vantajosa. Esta UC
opera com dois conjuntos motobombas. Operando com um conjunto a vazão é de 320 l/s, e com dois, é de 448 l/s. O incremento
de vazão com a entrada em operação do segundo conjunto é de
apenas 128 l/s para um acréscimo na potência demandada em
cerca de 400 CV. Com a entrada em operação da nova adutora
de 700 mm a vazão passará de 448 l/s para 700 l/s, mantendo o
mesmo consumo de energia elétrica.

Capacitação em processo
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População informada evita desperdícios
Mudar hábitos de consumo de água e
energia elétrica leva tempo e depende muito
da mobilização social. Por isso o Projeto
COM+ÁGUA no município de Montes Claros
desenvolveu uma série de atividades para
sensibilizar a população e os funcionários da
prestadora para a questão do desperdício. Para
isso foi feito um trabalho lúdico-educativo utilizando meios de comunicação, como o jornal
e a internet, palestras em escolas e oficinas de
mobilização de funcionários, onde núcleos artísticos fizeram a diferença. Alguns talentos se
revelaram e foi possível descobrir a diversidade
cultural na prestadora de serviço.
As ações iniciadas em 2007 foram crescendo e atingiram vários segmentos da sociedade.
Isso foi possível graças ao nível de conhecimento dos funcionários da COPASA – Montes Claros,
que se envolveram nas atividades de controle
e redução de perdas de água e de racionalização do consumo de energia. Por isso, todo o
trabalho de mobilização procurou consolidar a
cultura interna já existente e divulgá-la para a
sociedade.
Nesse sentido foi importante o trabalho de
comunicação que teve um evento marcante
em março/2008, com a realização de um Café
da Manhã com a Imprensa. As participações do
presidente da COPASA e de diversas autoridades estaduais, regionais e locais provocaram
boa repercussão na imprensa.
No ano anterior o chefe do Departamento
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Apresentação em café da manhã com a imprensa

Norte disponibilizou os serviços da sua assessoria de imprensa e dois jornalistas participaram
de várias reuniões da equipe de mobilização do
Projeto COM+ÁGUA. Eles continuam prestando
este apoio e são de fundamental importância
para nortear as ações de divulgação.
Após 8 oficinas setoriais realizadas em 2007
e que envolveram 207 colaboradores, representando 90% do quadro dos funcionários, formou-se um grupo de 46 Agentes de Combate
ao Desperdício. Esse grupo se divide em Grupo
Artístico e de Comunicação. O Grupo de Mobilização recebeu a infra-estrutura necessária para
o desenvolvimento dos trabalhos.
Ainda estão pendentes as capacitações com
a participação dos terceirizados e a continuidade das visitas aos setores. O projeto enfrentou
algumas dificuldades, como a interrupção da divulgação interna das ações e a pouca autonomia
na produção do material de comunicação.

Reunião do Comitê Gestor

Estrutura verticalizada
Uma das dificuldades para a implantação das ações do COM+ÁGUA pode ser explicada pelo fato de a COPASA ser uma empresa de economia mista (Lei das Sociedades Anônimas), que tem no governo do Estado de Minas Gerais seu maior controlador acionário. Com uma
estrutura organizacional verticalizada, a sua área de comunicação está ligada diretamente à presidência, na sede em Belo Horizonte,
portanto todo material de comunicação passa pelo crivo da Assessoria de Comunicação.
Se isso, por um lado, demanda um tempo maior nas tomadas de decisões, por outro, o material produzido é de altíssima qualidade e
segue os padrões para todos os Distritos no Estado.
O que se constata é que há uma receptividade e comprometimento por parte dos colaboradores e de toda a equipe do Comitê Gestor
para que o projeto continue e possam se obter resultados ainda maiores a médio e a longo prazos. Há um entendimento de que as mudanças ocorridas tendem a permanecer, porque a empresa como um todo estabeleceu metas a cumprir dentro do seu projeto maior
de controle e redução das perdas.

COM+ÁG U A
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MOBIL IZ AÇ ÃO SOCIAL

Ações internas e externas
A mobilização social na COPASA – Montes Claros ganhou impulso após a realização da Oficina de Comunicação
executada pelo COM+ÁGUA. Foi retomada a confecção dos murais nos diversos setores e na intranet, informando
sobre as atividades, destacando os resultados alcançados em cada subprojeto e as intervenções nas três Células de
Controle: Centro, Todos os Santos e Melo.
A criatividade permitiu experiências novas. Isso ocorreu, por exemplo, com a criação da mascote que foi confeccionada com base na logomarca do COM+ÁGUA e teve sua estréia na semana do trabalhador, numa festividade com
os funcionários para lançar o projeto internamente.
Em dezembro/2007 foi realizada uma exposição de artes onde funcionários participaram revelando seus talentos,
cujos temas foram água e energia.
As ações para a continuidade do Projeto COM+ÁGUA foram programadas na Oficina de Balanço e Planejamento
com a elaboração de um Plano Pós-Projeto. Em relação à mobilização social, a expectativa é a continuidade das
palestras nas escolas, nos espaços onde houver demanda externa e nas visitas monitoradas com os servidores.
Essas atividades tiveram boa repercussão quando aconteceram e passaram a ser solicitadas por vários setores.

Evento de mobilização externa
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Oficina com ACDs.

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

Gestão de
Perdas Reais

Gestão de
Perdas Aparentes

Resultados potenciais
Alguns resultados quantitativos do COM+ÁGUA necessitam de um tempo
de maturação maior que o transcorrido até agora para se revelarem em
toda a sua plenitude. Este potencial se traduzirá principalmente em economia de energia elétrica e redução de perdas de água.

O quanto mudou no
seu dia-a-dia?

Procedimentos novos
foram incorporados?

•

Utilização de
medidores portáteis

•

Utilização de data loggers

•

•

Capacitação em medições
elétricas e hidráulicas

•

•

Gerenciamento do uso
eficiente de energia
Mudanças de
categoria tarifária

•

•

Diretrizes para automação

•

•

•

Revisão de
base cartográfica

•

•

Procedimentos de
atualização cadastral

•

•

•

Modelagem da(s)
célula(s) / sistema

•

Capacitação em
gestão da modelagem

•

•

•

•

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

•

•

•

•
muita coisa

tudo

não

sim

•
em vias de

em parte

nenhuma

poucas

muitas

•

•

•

•

•
•

Oportunidades de projetos
de eficiência energética

•
•

nada

pouca coisa

•

muita coisa

•

•
tudo

não

sim

•
em vias de

em parte

nenhuma

poucas

muitas

Planejamento

•
•

•

•

•

•

Gestão de Energia Elétrica

•

•

•

•
•

pouca coisa

Há evidências
de resultados?

•

•

nada

•

•

COM+ÁGUA

Cadastro comercial /
gestão do cadastro

Há evidências
de resultados?

Procedimentos novos
foram incorporados?

•

Combate a fraudes /
clandestinos / inativas

Diretrizes para
macromedição do sistema
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Micromedição / gestão
do parque de medidores

Pesquisa do grau
de submedição

Técnicas de medição
de vazão, pressão e nível

Setorização e verificação
de estanqueidade

O quanto mudou no
seu dia-a-dia?

muitas

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
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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 elevação bem significativa do Indicador de Mobilização de junho/08 em relação a novembro/07, na COPASA
– Montes Claros, é reflexo das ações externas da mobilização e comunicação social, quando conseguiram realizar
as palestras, inclusive com a participação dos ACDs. Além disso, dentre outros fatores, acrescenta-se a dotação orçamentária para a infra-estrutura necessária ao projeto. O que se verifica é que há uma receptividade e comprometimento por parte dos colaboradores e de toda a equipe do Comitê Gestor para que o projeto continue e possa obter
resultados ainda maiores a médio e a longo prazos.

Equação do Indicador de Mobilização Social - Imob

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

Imud
Imin
Imex
Iges

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

Novembro/2007

Imob = 0.7 Imud 45.0 + 0.3 Iges73.0 = 53.4
Junho/2008

Imob = 0.7 Imud 91.0 + 0.3 Iges77.0 = 86.8
Palestras para escolas
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Execução do Consórcio
Apoio

