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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
Riograndense de Saneamento (CORSAN) – Unidade de
Saneamento de Santa Maria, desenvolvido no período
2005/2008. O projeto selecionou (maio/2005), por meio
da Chamada Pública n.º 004/2005, dez prestadores de
serviço, em dez cidades diferentes do Brasil, que se enquadravam em três categorias definidas pelo número de
ligações ativas de água.

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

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

100 mil a 180 mil ligações ativas
SAAE Sorocaba, São Paulo
SEMASA Santo André, São Paulo
O COM+ÁGUA é uma iniciativa do Ministério das
Cidades, por meio do Programa de Modernização do Setor Saneamento (PMSS) da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA), com o objetivo de desenvolver
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uma nova metodologia para a redução de perdas de
água e o uso eficiente de energia elétrica nos sistemas de
abastecimento, que poderá ser replicada por prestadores
de serviços de variados portes e das diversas regiões brasileiras, contribuindo para a proteção ao meio ambiente
e a melhoria da qualidade da prestação dos serviços de
abastecimento de água em todo o País.
O índice médio nacional de perdas de água vem
se mantendo nos últimos anos no elevado patamar
de 40%, com pequenas variações porcentuais – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS)
– 1995/2006. As perdas geram maiores custos operacionais, prejudicando o equilíbrio financeiro e a
capacidade de investimento dos prestadores na universalização e na melhoria da qualidade dos serviços
prestados à população. Acarretam também a captação
de maiores volumes de água, recurso natural finito e
cada vez mais escasso.
O setor saneamento representa mais de 2% do consumo anual de energia elétrica do País, segundo dados
do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel). Os gastos com eletricidade são o segundo
maior custo operacional para a maioria dos prestadores.
Embora vários prestadores e governos venham atuando para mudar esse quadro, a maioria das iniciativas
se restringe às ações técnicas pontuais e às campanhas
educativas dirigidas aos usuários dos serviços, que não
geram resultados sustentáveis a médio e longo prazos.
A concepção do Projeto COM+ÁGUA parte da premissa de que as perdas são, fundamentalmente, um problema de gestão. E, portanto, que o seu controle e redução
requerem um conjunto articulado de ações nas diver-

sas áreas do prestador (técnico-operacional, comercial,
administrativa, financeira e social), bem como a participação de funcionários de todos os níveis hierárquicos e
de usuários dos serviços, implementando um processo
de gestão integrada e participativa do Sistema de Abastecimento de Água (SAA).
A capacitação técnica, por meio de cursos nacionais
e capacitações em processo, realizadas nas condições
reais dos serviços, e a mobilização social são os principais instrumentos do projeto para o alcance deste objetivo. A expectativa é de que a internalização do novo
modelo de gestão na estrutura e nas rotinas de trabalho de todos os setores do prestador gere a ampliação
e a sustentabilidade dos resultados alcançados durante
a implementação dos projetos demonstrativos.
A concepção e a metodologia do COM+ÁGUA
foram construídas em 2005 por uma equipe multidisciplinar de consultores do PMSS, articulando conhecimentos de algumas das mais modernas experiências
nacionais e internacionais no setor saneamento: adaptação à realidade brasileira de princípios, métodos
e técnicas desenvolvidos ou recomendados pela International Water Association (IWA) (Balanço Hídrico,
controle de pressões e vazões, nova terminologia e
indicadores padronizados para perdas); a experiência
do Programa Nacional de Combate ao Desperdício de
Água (PNCDA); os projetos para controle de perdas e
gestão de energia elétrica desenvolvidos pelo Procel
Sanear; a metodologia de mobilização social para controle e redução de perdas de água desenvolvida pelo
PMSS a partir de trabalho realizado em 2003/2005 no
SAAE Guarulhos/SP.

Em 2005/2006 foram realizados diagnósticos dos
sistemas de abastecimento e em mobilização social dos
dez prestadores, para registrar a situação anterior ao
COM+ÁGUA. Os dados levantados foram devolvidos aos
prestadores por meio de seminários, que se realizaram em
2006/2007 e serviram para a apresentação da proposta
metodológica, entrega dos escopos dos nove planos de
ação e criação do Comitê Gestor de caráter intersetorial,
responsável pelo planejamento e coordenação das ações.
A atuação dos Comitês Gestores, juntamente com o apoio
da direção dos prestadores previamente pactuado pelo
PMSS, foi o elemento-chave para o desenvolvimento e os
resultados alcançados pelos projetos demonstrativos.
A implementação do COM+ÁGUA foi desenvolvida
em 2007/2008 pelos dez prestadores, com assistência
técnica do PMSS e do Consórcio ETEP/JNS/JHE/FIA, contratado por meio de concorrência pública internacional
para essa etapa. Cada prestador desenvolveu as ações
propostas pela metodologia COM+ÁGUA no ritmo e nas
condições que considerou adequados ao seu contexto organizacional e operacional, gerando um conjunto
diversificado de experiências que retratam diferentes
realidades brasileiras para a prestação dos serviços de
abastecimento de água.
Os registros das experiências dos dez projetos demonstrativos COM+ÁGUA estão reunidos em publicações
que podem ser acessadas por quaisquer profissionais
ou cidadãos interessados, como este estudo de caso, e
também compêndio metodológico, coletânea de técnicas em mobilização, revistas e boletins, além de vídeos
e do portal do projeto no sítio do Ministério das Cidades
(www.cidades.gov.br).
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METODOLOGIA COM+ÁGUA
Objetivo: Estruturar e promover o

Pactuação com direção do prestador

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

Diagnósticos Técnico
e Social do prestador

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

GTs Téc

COMITÊ GESTOR

GT MOB

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

Planos de Ação 7, 8 e 9

Ações no prestador
• Incorporação de novos métodos e técnicas nas rotinas de gestão e operação
do sistema de abastecimento.
• Fortalecimento da cultura de planejamento integrado e participativo.
• Incorporação do COM+ÁGUA nos projetos educativos para escolas e comunidades.
• Mobilização dos funcionários – eventos de integração, formação de grupos
artísticos e campanhas educativas.
• Divulgação interna do projeto e das ações.

2
3

O todo e as partes

1

Subprojetos
4

9

1 Macromedição e Automação
2 Sistema Cadastral Técnico
e Modelagem Hidráulica

5

8
6

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

5 Controle e Redução
de Perdas Aparentes

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

PGI 2 - direção ajusta
e valida o PGI 1

Planos de Ação 1 a 6

Plano MOB Interna e Externa

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

PGI 3 - propostas dos funcionários
incorporadas ao PGI 2

Oficina Direção e Chefias

Oficinas Setoriais
com funcionários

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

ACDs

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

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

ROTEIRO DE TRABALHO

MULTIPLICADOR DE CONCEITOS

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

A experiência de implantação de uma nova metodologia para controle
e redução de perdas de água e do uso de energia elétrica em sistemas de abastecimento extrapolou os limites da Unidade de Saneamento (US) de Santa Maria.
Com uma localização estratégica, a cidade tem vocação histórica de pólo regional de desenvolvimento, o que impactou positivamente na evolução do Projeto COM+ÁGUA. Houve uma preocupação incomum por parte dos gestores da
Unidade de Santa Maria, responsáveis pela operação dos sistemas de água e
esgoto na cidade, em envolver e convidar colaboradores de outras unidades da
CORSAN para as atividades relacionadas ao projeto, notadamente as capacitações e reuniões de mobilização. Isso permitiu a disseminação dos conceitos do
COM+ÁGUA em toda a região.
Além de se tornar uma referência nas modernas técnicas de gestão de sistemas de abastecimento, a CORSAN – US de Santa Maria funcionou como uma
multiplicadora das idéias que norteiam o projeto.
As propostas feitas ao longo do trabalho foram encaminhadas e começam
a mostrar resultados. A Célula de Controle escolhida abrange vários bairros,
ocupando uma área muito grande, cerca de 22% do total da cidade, e apresenta uma das situações mais críticas do sistema. Foram instaladas Válvulas
Redutoras de Pressão (VRPs), que reduziram os problemas de abastecimento
na sua área de influência. A redução da pressão também diminuiu o volume
de perdas reais.
Com relação ao gerenciamento do uso eficiente de energia, as ações propostas pelo COM+ÁGUA envolveram, por exemplo, a otimização de procedimentos
operacionais de dois conjuntos de motobombas de 500 CV quanto ao revezamento no horário de ponta. Isso evitou multas que ocorriam de forma aleatória.
Medidas como essa, de otimização do processo de operação das unidades,
foram adotadas em outras situações. A redução nas contas de energia elétrica
chegou a 15% do custo anual.
Os técnicos da US de Santa Maria esperam, já em 2009, quantificar resultados expressivos em decorrência das orientações do projeto na implantação de
mais medidores, de VPRs, do Centro de Controle de Operação e de campanhas
sistemáticas de geofonamento e reparos de vazamentos.

• 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

SANTA MARIA
Índice pluviométrico:
1.700 mm (média ao ano)

Números do sistema*
Microrregião: Serra Geral
• Altitude média: 113 m
Clima

• 50.716 ligações de água ativas.
• 81.342 economias ativas.
• 36.652 ligações ativas hidrometradas.
• 99% da população conectada

subtropical

Fuso horário
Área total

ao sistema distribuidor.

UTC-3
1.823,1 km2

Densidade

154 hab/km2

População

263.403 habitantes (IBGE/2007)

IDH

0,845 (PNUD/2000)

PIB

R$ 2.358.076.000,00 (IBGE/2002-2005)

PIB per capita

Companhia Riograndense
de Saneamento
(CORSAN – US de Santa Maria)

• Extensão da rede: 780 km.
• Volume anual disponibilizado:
22.519.589 m3.
• Perdas reais: 321 I/lig/dia.
• Perdas aparentes: 126,1 I/lig/dia.
• Perdas totais: 447,1 I/lig/dia.

R$ 8.864,00 (IBGE/2002-2005)

Fundação

1858

Gentílico

santa-mariense

63% do abastecimento feito
por gravidade
Estiagem prolongada afetou
a Bacia do Rio Vacacaí Mirim
*Dados de outubro/2007
Perspectiva meramente ilustrativa
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AL M A N A QU E

Localização estratégica

Cronologia da fundação
Os mais antigos moradores de Santa Maria eram os índios minuanos, que habitavam a região conhecida
como Coxilha do Pau Fincado – mais para a região da campanha –, e os tapes, em maior número, que viviam na serra.

Santa Maria, por sua posição geográfica central e por situar-se na metade sul do Estado, foi,
desde os tempos do Império, lugar estratégico na questão dos conflitos com os países do
Prata. Por esse motivo, por várias décadas os investimentos aqui concentrados foram referentes à segurança nacional.
Assim se formaram uma estrutura e uma vocação econômica do município voltadas para
a prestação de serviços, posteriormente acentuada com o estabelecimento dos serviços
públicos estatais e federais e com o desenvolvimento do comércio. As bases econômicas
do município podem ser comprovadas pelos empregos ofertados. Os dados disponíveis revelam a alta importância do setor terciário, destacando-se o comércio, os serviços públicos,
incluindo os da Universidade Federal de Santa Maria e os militares.
Funções urbanas terciárias absorvem mais de 80% da população ativa da cidade, com destaque para a atividade comercial e educacional. Ainda no aspecto funcional da cidade, aparece
em segundo lugar o setor primário (agropecuário) e em terceiro lugar, o setor secundário,
que no geral são indústrias de pequeno e de médio portes, voltadas principalmente para o
beneficiamento de produtos agrícolas, metalurgia, mobiliários, calçados e laticínios.
Rodeada pelo sinuoso perfil de montanhas da Serra Geral, tem altitude média de 113 m
e está distante 290 km de Porto Alegre. Sua população, de acordo com o Censo 2000,
era de 243.611 habitantes residentes, dos quais 230.696 estavam na área urbana (94,7%).
A estimativa populacional para 2007 era de 263.403. Tem ainda uma população flutuante
calculada em 30 mil pessoas, composta basicamente de estudantes e militares. A cidade tem
sete instituições de ensino superior e é conhecida como o coração do Rio Grande do Sul.
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1777

Portugal e Espanha assinam um tratado que previa a devolução
de terras ocupadas ilegalmente por ambas as partes. O Guarda
de Santa Maria ficava na fronteira entre as terras dos dois países.

1787

Uma comissão mista espanhola e portuguesa passa pela região e
o atual território santa-mariense é dividido em sesmarias. A parte
onde hoje se encontra a cidade foi dada a Francisco de Amorim,
que logo a vendeu ao padre Ambrósio Freitas.

1797

Em novembro, a expedição chegou ao ponto referido, surgindo
a povoação de Santa Maria.

1801a
1803

Santa Maria recebeu um contingente de 50 famílias de índios
guaranis.

1828

Chega à região o 28º Batalhão de Estrangeiros, composto por
alemães assalariados para lutar contra os orientais na Guerra
Cisplatina, o que intensifica o povoamento da região. Após a
dissolução da tropa, muitos militares optaram por ficar em Santa
Maria, atraindo colonos de São Leopoldo e região e iniciando o
ciclo de colonização germânica.

1857

Santa Maria foi elevada à condição de vila, separando-se de
Cachoeira do Sul. O município foi criado em 16 de dezembro/1857
e instalado em 17 de maio/1858.

COM+ÁG U A
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CÉLULA DE CONTROLE

POR DENTRO DE UMA GRANDE ESTATAL

A célula escolhida no sistema de Santa Maria, chamada Setor Oeste, é uma das regiões mais problemáticas da
cidade em termos de abastecimento de água. É formada
pelos bairros Vila Caramelo, Vila Rigão, Vila Prado, Cohab
Santa Marta, Vila São João, Vila Schimidt, Parque Pinheiro
Machado, Vila Santa Catarina, Vila Cauduro, Residencial
Lopes, Vila Rossi, Vila São Serafim, Cohab Tancredo Neves,
Vila Alto da Boa Vista, Vilas Pôr-do-Sol I e II, Vila Núcleo
Central, Vila Jockey Club e Vila São José.
Existem várias áreas invadidas na célula, o que se relaciona diretamente com problemas de hidrometração,
fraudes e ligações clandestinas. A região apresenta os
maiores índices de perdas reais e aparentes do sistema,
porém seu isolamento é relativamente simples, com um
número pequeno de manobras. O setor possui apenas
uma entrada em DN 400 mm de diâmetro e é abastecido pelo reservatório RI-2, com capacidade de 5.000 m3

A CORSAN, por meio de sua Diretoria de
Operação e da Superintendência da Região
Central, atende, somente nesta região do Estado, 42 municípios. Em Santa Maria, além de
ter uma unidade de saneamento, responsável
pela gestão e operação dos serviços locais de
saneamento básico, também é sede da referida
superintendência regional.
A administração local é feita pela Unidade
de Saneamento de Santa Maria, com autonomia administrativa, comercial e operacional.
O município é atendido por duas unidades
de saneamento – Santa Maria e Camobi – e seu
sistema de abastecimento aproveita duas bacias hidrográficas, a Bacia do Rio Ibicuí Mirim e
do Rio Vacacaí Mirim. Na Bacia do Ibicuí Mirim
existe uma barragem para acumulação de água,
chamada Rodolfo da Costa e Silva. Com cerca
de 24 milhões de m3, abastece, pelo canal do
Rio Ibicuí Mirim, a Barragem Saturnino de Brito,
com capacidade nominal de 450 mil m3, onde a

que, por gravidade, abastece exclusivamente a área em
questão. Tem aproximadamente 150 km de redes (22%
do total de Santa Maria) e cerca de 15 mil ligações.
Existe uma setorização predefinida, com alguns macromedidores já em operação, com destaque para um
macromedidor eletromagnético DN 400 mm, instalado
em meados de agosto/2007, na entrada da Célula de
Controle. Em alguns dos subsetores há TAP instalado, com
possibilidade de coleta de dados por meio da instalação
de tubos Pitot. Foi executado um levantamento para que
os dados da célula fossem vinculados ao setor comercial,
visto que a prestadora não apresenta esse vínculo bem
definido. Há uma Válvula Redutora de Pressão operando desde 1996, denominada Santana Telefonia, de 250
mm de diâmetro, instalada numa rede de 400 mm, que
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controla a pressão de 75% da célula. Há também outras
três VRPs internas na Célula de Controle, caracterizando
subsetores internos à célula, em operação (VRP Bechara
Abaide, VRP Lavras do Sul e VRP Fortaleza).
Há dois boosters em funcionamento, o Booster Núcleo Central e o Booster Santa Marta, ambos com saída
de 150 mm de diâmetro. A célula possui, ainda, um reservatório denominado R-03, com capacidade de 500 m3,
atualmente operando como reservatório de sobras no
bairro Tancredo Neves.
Dados referentes a SETEMBRO/2007
População

67.518

Extensão de Rede (m)

140.128

n.º de Ligações

14.754

n.º de Economias

16.434

Volume Micromedido (m3/mês)

104.146

Consumo Médio por ligação
(m3/lig x mês)

30

Volume Macromedido (m3/mês)

457.845

Perdas Reais (l/lig x dia)

206

Vazão Mínima Noturna (l/s)

107,33

Pressão Média (mca)

22

Cota no Ponto de Entrada (m)

175

Cota no Ponto Alto (m)

140

Cota no Ponto Médio (m)

110

Cota no Ponto Baixo (m)

80

Cota no Ponto Crítico (m)

140

água chegava por gravidade até a ETA Afonso
Barros. Para ampliar a capacidade de produção
foi implantada uma elevatória captando água
de sobras da Barragem Rodolfo da Costa e Silva
e injetando-a numa das adutoras, o que possibilitou um acréscimo de 60 l/s.
Na Bacia do Rio Vacacaí Mirim existe a Barragem DNOS, com capacidade de 3,8 milhões de
m3. Por meio de bombeamento e uma adutora,
a água é levada também até a ETA Afonso Barros, que trata a totalidade da água distribuída.
Diante da longa estiagem que afetou a Bacia do
Rio Vacacaí Mirim, está em implantação no Sistema Ibicuí Mirim a substituição da elevatória
atual por um booster.
O sistema dispõe de uma capacidade total
de armazenamento de água tratada de 23.850
m3 (Santa Maria 23.500 m3, Camobi 350 m3).
Aproximadamente 63% do abastecimento é
feito por gravidade, o restante é feito por bombeamento.

Prédio da US de Santa Maria

COM+ÁG U A
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AVANÇOS NA MODELAGEM
A célula está dividida em 11 setores, alguns dos quais com pressões ajustadas por VRPs e por
boosters. O sistema não é hidraulicamente bem conhecido, pois não há modelagem. Há indícios de
subdimensionamento em redes primárias em algumas zonas, supridas por boosters. O Balanço Hídrico encerrado em 2007 para a Célula de Controle aponta para uma perda total estimada em 71%,
sendo 42,4% de perdas reais e 28,7% de perdas aparentes.

Perdas de água
As perdas reais, aquelas provocadas por vazamentos, são o maior problema do sistema da
US de Santa Maria, atingindo 34,5%. Há controle
de pressões por meio de 19 VRPs implantadas.
Os dados são coletados a montante e a jusante
das válvulas e registrados no sistema. O modelo hidráulico, sendo bem desenvolvido na Célula de Controle, concluída sua calibração, será
possível realizar uma série de simulações com
vistas à melhoria do sistema.
A cobertura da micromedição é de 66% das
ligações e o parque de hidrômetros requer melhorias, visto que está desatualizado em cerca
de 25%. O cadastro de consumidores requer
igualmente atualização. A base gráfica foi produzida a partir de plantas digitais da prefeitura,
em um recadastramento realizado em 1996,
por este motivo se identifica a necessidade de
atualizações, bem como do seu georreferenciamento, ainda não implementado.
O sistema comercial é novo, denominado
SCI. O software foi customizado para a prestadora de serviço, com administração da CORSAN de
Porto Alegre.
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Perdas de água na
CORSAN – US de Santa Maria
• Índice de Vazamento da Infra-estrutura 11
• Perdas reais em relação ao volume disponibilizado

33,6%

7.558.732 m3

321 l/lig/dia (margem de erro +/- 7%)
• Perdas aparentes em relação ao volume disponibilizado

13,0%

2.930.725 m3

126 l/lig/dia (margem de erro +/- 6,9%)
• Perdas totais em relação ao volume disponibilizado

46,6%

10.489.457 m3

447 l/lig/dia (margem de erro +/- 4,3%)
Demanda média
• Volume total disponibilizado (em 12 meses)

22.519.457 m3
• Demanda média (litros/segundo) 724
• Consumo per capita efetivo
(entregue litros/hab/dia)

255

Dados de 2007

Perdas
Reais

Provocadas por vazamentos nas
redes e ramais

Perdas
Aparentes

Provocadas por erros de medição
e fraudes

Energia elétrica

Mobilização Social

O controle das contas de energia elétrica da
CORSAN é feito pela unidade central, sediada
em Porto Alegre, sendo que cada US tem autonomia para operar sua gestão.
O acompanhamento dos dados de consumo de energia das instalações, contabilizados
por este sistema, é feito pela Coordenadoria Operacional, mas de uma maneira geral,
sem determinação e avaliação dos indicadores de eficiência e investigação das causas
de multas.
Foram observadas dificuldades locais para
gerenciamento do uso e investigação das irregularidades e, nesta situação, foram verificadas
várias ocorrências com multas por demanda e
reativo excedente.
Dentre as causas observadas e que comprometem a eficiência do gerenciamento do
uso eficiente de energia pela Unidade de Santa
Maria estão as restrições de acesso ao sistema
de gestão corporativo e o nível de capacitação
em gestão do uso eficiente.
Nessas condições foi verficada a oportunidade de redução dos gastos por medidas administrativas, como melhor enquadramento
tarifário, ou de modernização, como correção
do fator de potência e mudança da tensão de
fornecimento. E ainda por medidas de eficientização, como otimização e automatização de
procedimentos operacionais.

A CORSAN é uma empresa estadual que participa de dois programas de qualidade: o Programa de Melhoria de Gestão (PMG) e o Programa
de Controle do Consumo de Energia na Coordenadoria Operacional de Santa Maria (COPES).
Atua em diversos coletivos, dentre eles, Comitê de Bacia Hidrográfica do Vacacaí e Vacacaí
Mirim, Conselho Municipal de Entorpecentes
(COMEN), Conselho Regional de Saúde, Conselho Municipal de Saúde e Comitê Antitabagismo. Há ainda participação voluntária
de funcionários como agentes ambientais e de
mobilização.
A prestadora tem autonomia limitada, a
sede situada em Porto Alegre, determina as
diretrizes orçamentárias, programas de educação ambiental, comunicação e produção de
materiais de divulgação. Os funcionários são
capacitados por meio de convênio firmado
com a Universidade Federal do Rio Grande do
Sul e Universidade Federal de Santa Maria. As
apresentações artísticas são realizadas por um
grupo teatral contratado.
A US de Santa Maria realiza anualmente o
Dia do Compromisso e em 2007 promoveu o
Café COM+ÁGUA. Em 2008, no Dia Internacional da Água, os funcionários participaram da
Mateada, evento que envolveu todos os setores da prestadora, integrando os funcionários e
socializando informações sobre o COM+ÁGUA.
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Inovação e ajuste

Instalação de equipamento de medição

As ações do COM+ÁGUA para redução das
perdas de água na prestadora, que passam de
46%, propuseram uma inovação para o sistema
cadastral técnico e modelagem hidráulica, que
acabou ganhando uma equipe responsável exclusivamente para gerenciar o sistema.
Nesta área foi proposta, ainda, a construção
e calibração de modelos hidráulicos, tanto para
a célula quanto para a rede macro esqueleto do
sistema. Tudo isso com a finalidade de utilizar
sistematicamente o modelo hidráulico como ferramenta de auxílio na gestão da operação e planejamento de sistemas de abastecimento de água.
Para que as ações do COM+ÁGUA fossem iniciadas na Célula Setor Oeste foi ajustado todo o
cadastro da área, para chegar a um cenário próximo à realidade. E, para se obter este cenário, foi
utilizada a base cartográfica da prefeitura, que
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possuía um quadro mais atualizado que a base da
CORSAN. O cadastro já estava digitalizado, mas
ainda será necessário fazer algumas atualizações.

Propostas contra
perdas reais
• Elaborar sistemática de trabalho visando à atualização constante do cadastro técnico.
• Construir, calibrar e simular os modelos hidráulicos
de cada setor, para auxílio na tomada de decisões.
• Elaborar estudos para o controle de pressão em
áreas potenciais, com suporte de ferramental disponibilizado no COM+ÁGUA.
• Implementar pesquisa de vazamentos de forma
sistemática com elaboração de procedimentos e
relatórios que armazenem de forma eficiente as
informações.
Processo de medição na rede

COM+ÁG U A
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Controle ativo de vazamentos
Em meados de agosto/2007, realizou-se a pesquisa
de vazamentos não visíveis em toda a Célula de Controle,
dividida em 12 microrregiões. No total foram pesquisados 146 km de rede. A partir dessa pesquisa foi elaborado um relatório constando os números de vazamentos
visíveis e não visíveis por região pesquisada, resultando
num quadro final de resultados. Esses resultados podem
ser analisados ao lado. Foi sugerido que esses dados
sejam reorganizados por setor, indicando o mais problemático e, assim, as ações poderão ser encaminhadas
com uma priorização eficiente.

Construção do modelo hidráulico

Vazamentos não
visíveis

Vazamentos
visíveis

4 Rede 10
Ramal
67 Ramal 84
Cavalete 23
Cavalete 74
Total
94 Total 168
Total Geral 262
Rede

De acordo com os dados obtidos foram elaborados indicadores, além de
comparativos em relação ao porcentual de vazamentos encontrados.
Esses resultados podem ser visualizados abaixo.
Indicadores

0.27 vaz/km

n.º de vazamentos de ramal não visíveis

0.46 vaz/km

Rede

4%

n.º de vazamentos de cavalete não visíveis

0.16 vaz/km

Ramal

72 %

n.º total de vazamentos não visíveis

0.64 vaz/km

Cavalete

24 %

n.º de vazamentos visíveis

1.15 vaz/km

Porcentual de vazamentos visíveis
em relação ao tipo de ocorrência

Rede

6%

Vazamentos visíveis

64 %

Ramal

50 %

Vazamentos não visíveis

36 %

Cavalete

44 %
Fonte CORSAN
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Hoje a prestadora trabalha na consolidação
das medições. O próximo passo é organizar
uma forma de aquisição automatizada e manipulação desses dados, para o uso no direcionamento e priorização de ações localizadas
de controle de perdas, subsidiadas pelas ferramentas: Balanço Hídrico, planilha de sensibilidade, modelo hidráulico, MMPRAC e CalcPR
por subsetor.
Outra aplicação do modelo hidráulico pela
equipe técnica da US de Santa Maria foi com o
intuito de dar prioridade a áreas ou subsetores
internos ao Setor Oeste, para ações de pesquisa
e combate a vazamentos não visíveis.

Porcentual de vazamentos não visíveis
em relação ao tipo de ocorrência

n.º de vazamentos de rede não visíveis

Porcentual comparativo entre vazamentos visíveis
e vazamentos não visíveis

No início de 2008, o modelo hidráulico para a
Célula de Controle estava construído, com alguns
pontos de pressão calibrados simultaneamente à
vazão de entrada no sistema, áreas de booster e
de VRP. Desde então, a US de Santa Maria utiliza
freqüentemente o modelo hidráulico como ferramenta de gestão do sistema e planejamento da
operação. Recentemente foi possível verificar a
confirmação do limite de setorização da Célula de
Controle, onde foi medida a pressão em um ponto na área de influência do booster e observou-se
um perfil de variação de pressão totalmente diferente da média verificada em outros pontos que
recebem influência do mesmo booster.

Instalação de equipamento de pitometria

COM+ÁG U A

23

P E R D A S D E ÁG U A

Novas ferramentas

Balanço Hídrico
O cálculo do Balanço Hídrico teve início em setembro/2007, quando a US de Santa Maria implementou a planilha eletrônica
disponibilizada pelo COM+ÁGUA.
Verificou-se para a Célula de Controle do Setor Oeste um valor das Perdas Reais Anuais Correntes (PRAC) de 3.337.398 m3/ano,
ante 141.665 m3/ano de Perdas Reais Anuais Inevitáveis (PRAI).
Essa grande discrepância apontada na relação entre o valor PRAC e o PRAI serviu para o projeto focar as ações no controle e
redução de perdas reais de água no sistema, no entanto é importante salientar que essa mesma macroanálise realizada para
o sistema inteiro será feita por Zonas de Medição e Controle (ZMC), seguindo preconização da IWA e sugestão da consultoria,
durante visita técnica em fevereiro/2008.
Dessa forma é possível estimar a proporcionalidade exata entre Perdas Reais Correntes e Inevitáveis por setor de distribuição,
uma vez que tais perdas não estão distribuídas uniformemente.
Segundo os consultores, a grande vantagem de subdividir as parcelas de perdas está na indicação de quais ações devem ser
priorizadas no controle e redução de perdas por setor de abastecimento.
consumo medido faturado
1.353.984 m3/ano
consumo autorizado faturado
1.847.172 m3/ano
consumo autorizado
1.847.172 m3/ano
margem de erro
(+/-) 0,0%

consumo autorizado
não faturado 0 m3/ano

volume anual de
entrada no sistema

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

consumo não medido faturado
493.188 m3/ano

água faturada
1.847.172 m3/ano

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

5.494.140 m3/ano
consumo não autorizado
120,012 m3/ano

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

perdas de água
3.646.968 m3/ano
margem de erro
(+/-) 3,0%

perdas aparentes
309.570 m3/ano
margem de erro (+/-) 1,8%

margem de erro (+/-) 4,5%

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

água não
faturada
3.646.968 m3/ano
margem de erro
(+/-) 3,3%

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

perdas reais 3.337.398 m3/ano
margem de erro (+/-) 3,3%

Balanço Hídrico da Célula de Controle do Setor Oeste – dados de 2007
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A classificação obtida pela Célula de Controle indica a oportunidade de melhoria na
gestão dos recursos com a priorização de controle e redução de vazamentos. Este e outros
resultados obtidos no Balanço Hídrico são aferidos pelo cálculo dos volumes de Perdas Reais
Anuais Correntes (PRAC) a partir da estimativa
das vazões mínimas noturnas.
A planilha modelagem de perdas aparentes a partir do consumo per capita efetivo, que
consiste em outra ferramenta disponibilizada
pelo COM+ÁGUA, afere o consumo per capita
em l/hab/dia a partir da perda aparente obtida
no Balanço Hídrico.
Segundo os consultores, o consumo per capita
é dado imprescindível para projetos de abastecimento de água. 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, estimam-se 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.
A utilização dessas ferramentas apresentadas pelo COM+ÁGUA, como instrumentos de
apoio à operação, está sendo implementada e
plenamente absorvida pelo corpo técnico da
prestadora, que vê nessas ferramentas um pas-

so importante a caminho da modernização do
setor saneamento no Brasil. Hoje, os próprios
técnicos de toda a CORSAN reconhecem que a
introdução desses conceitos e instrumentos de
gestão no dia-a-dia da prestadora de serviço é
fruto do trabalho do Projeto COM+ÁGUA.

As ferramentas
apresentadas à US
de Santa Maria, durante
o projeto, introduziram
conceitos e instrumentos
de gestão fundamentais
para a operação do
sistema

COM+ÁG U A
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Aprimorando
a gestão
Esta é a principal proposta com a implementação
do COM+ÁGUA. Neste contexto, aperfeiçoar o
sistema comercial da US de Santa Maria tornouse ponto indispensável durante a execução do
programa. E entre os principais aspectos que demandavam melhor desenvolvimento estavam a
compatibilização com o cadastro técnico-operacional, integrando a macro e a micromedição por
setores de abastecimento, e o estabelecimento
de uma sistemática de atualização cadastral do
cliente e de hidrômetro.

Propostas em execução
para controle e redução
de perdas aparentes
• Compatibilizar o cadastro comercial com o setor de abastecimento para emissão de relatórios,
zonas de pressão e fornecimento de dados para
o Balanço Hídrico.
• Garantir a atualização e complementação permanente do cadastro de consumidores e a emissão
de relatórios gerenciais.
• Estabelecer políticas para atualização do cadastro
de hidrômetros, de forma a garantir a confiabilidade da micromedição com a emissão de relatórios
gerenciais.
• Estabelecer políticas para o sistema de faturamento
e cobrança, com a emissão de relatórios gerenciais;
• Aumentar o índice de medição em 100% nas ligações ativas da Célula de Controle.
• Realizar estudos de hidrometria, visando à gestão do parque de hidrômetros com idade inferior
a oito anos.
• Aperfeiçoar as técnicas para a aquisição de hidrômetros.
• Buscar o aperfeiçoamento entre micro e macromedição, de maneira a propiciar dados mais
precisos para a interpretação da matriz do Balanço Hídrico.
• Desenvolver programas permanentes de combate às fraudes em ligações com água suspensa.

US de Santa Maria está criando uma nova rotina de controle e redução de perdas

Estoque de hidrômetros
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Disseminação de conceitos

Estudo da área da Célula de Controle
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O diferencial da prestadora de serviço foi a
participação, na capacitação, de funcionários
das unidades próximas, como Rio Grande, Jaraguá, Porto Alegre, Esteio e Cachoeira do Sul,
o que contribuiu para enriquecer a discussão
dos critérios de implementação do projeto
– cadastro, micromedição, fraudes – já que cada
um dos participantes das unidades vizinhas vinha de uma experiência distinta.
As propostas apresentadas para aperfeiçoar a
gestão da prestadora de serviço tinham o objetivo de concretizar ações simples, mas fundamentais para o sucesso do programa, como colecionar
o histórico de dados em planilhas via sistema
comercial, com base na atualização do cadastro
comercial e a respectiva compatibilização com o
cadastro operacional; realizar substituições de hidrômetros em casos de desgaste natural; aumentar o índice de micromedição em 100% na Célula
de Controle; inspecionar e atualizar o cadastro
de todos os imóveis da Célula de Controle; inspecionar todas as ligações com água suspensa
para identificar as possíveis fraudes, bem como
as ligações com consumo inferior a 3 m3.
Para atender aos objetivos e premissas estabelecidos pelo PMSS e às metas do plano de
ação do subprojeto Controle e Redução de Perdas Reais, o conjunto de ações de treinamento
relacionadas às medições de grandezas hidráulicas, combate a vazamentos não visíveis e estudos para controle de pressões foi construído a
partir de uma base teórica sólida.

A idéia do projeto é que essa base teórica
seja capaz de promover o nivelamento e padronização dos conceitos básicos de hidráulica e de engenharia de operação de sistemas
distribuidores de água entre os integrantes do
curso. A partir daí, conceitos e fundamentos
sobre controle de perdas, técnicas e equipamentos foram repassados aos participantes de
maneira a tornar o conhecimento o mais homogêneo possível.
Em junho/2007 foi realizado o curso Gestão
Comercial e Técnicas de Controle e Redução
de Perdas Aparentes (módulo I). No conteúdo,
itens 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 comerciais;
fraudes; e um estudo de caso aplicado.
A etapa da capacitação em processo, ocorrida em outubro/2007, teve por objetivo avaliar,
em conjunto com os participantes, a situação
de cada um dos tópicos abordados no curso de
junho e oferecer treinamento a respeito da aplicação dos conceitos. Os treinamentos serviram
para aperfeiçoar os instrumentos de gestão cadastral e Balanço Hídrico; o gerenciamento de
faturamento, cobrança e arrecadação; a gestão
da micromedição; e o gerenciamento do combate a fraudes, de ligações inativas e de processos
comerciais, incluindo o atendimento ao público
e agentes comerciais.

COM+ÁG U A
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Itens discutidos na capacitação em
processo de perdas aparentes
• Cadastro: Discutidos os conceitos de registro cadastral, base cadastral, base cartográfica, movimentação cadastral, gestão cadastral, compatibilização dos cadastros comercial e operacional,
cadastro de logradouros e quadras, cadastro dos setores de abastecimento/esgotamento (setorização), cadastro das ligações, cadastro dos hidrômetros, cadastro dos clientes e clientes especiais;
• Micromedição: Apresentadas noções básicas de hidrometria, referências normativas, conceitos
básicos, condições gerais, o hidrômetro, tipos de hidrômetros, funcionamento do hidrômetro, precisão e classe metrológica e causas do seu mau funcionamento.
• Fraudes: Foram discutidos os conceitos referentes a fraudes e sua relação com o Balanço Hídrico,
como tipos de fraudes, infrações, caracterização dos tipos de fraudes, análise crítica de perfil de
consumos x cadastros, processos de negociação, detecção de indícios/recuperação de consumos,
procedimentos-padrão, aplicação de sanções, apuração do consumo fraudado, fiscalização, denúncias, efetivação de ações de combate às fraudes e avaliações econômicas e financeiras.
• Exercícios de campo: Os participantes foram orientados para analisarem a instalação (abrigo, cavalete, hidrômetros), as condições de leitura, as condições do medidor, detalhes construtivos, bem
como para preencher as Ordens de Serviço emitidas pelo Sistema Comercial.
• Clientes especiais: Foi recomendada a criação de uma área de clientes especiais, para atender
os grandes consumidores, que representam parcela significativa do faturamento e arrecadação
da prestadora.

Novas ações

Melhorias na gestão Resultados
na célula

Foram feitas propostas de melhorias referentes à micromedição e à gestão do parque de
hidrômetros. A primeira foi o controle da qualidade do parque de hidrômetros instalados,
com a atualização das planilhas distribuídas na
capacitação em processo, relacionando o consumo anterior e posterior à troca do equipamento.
Também se acrescentou a padronização das instalações, com a adoção das normas da própria
CORSAN, como torneira após o hidrômetro e colocação dos lacres em seu tubete.
Deve-se ainda destacar que o grau de submedição do parque de hidrômetros encontrado
foi de 11,81%, com uma margem de incerteza
de (+/-) 25,15%. Para determinar o índice de
submedição do parque de hidrômetros e levantar o perfil de consumo, foram instalados
hidrômetros de alta sensibilidade em 30 ligações selecionadas pela prestadora de serviços.
Foi proposto que o combate a irregularidades
(caça-fraudes) fosse feito por equipes com dedicação exclusiva, equipadas com veículos,
equipamentos, rádios e celulares.

• Foram revisadas

33 de um total de 56 rotas no

período de 2/5/2007 a 29/2/2008, o equivalente a um
índice de
•

59%.

8.225 imóveis, de um total de 15.000,

foram visitados no período, número que corresponde
a um índice de
•

54,8%.

1.877 foi o número de alterações cadastrais

realizadas no período, da categoria social para a categoria residencial básica, o equivalente a um índice
de

22% do total.

• Alteração do índice de hidrometração de
para

75%

96%.

60% foi o índice atingido pelo atendimento da
prestadora de serviço para fornecimento de 5.000
•

hidrômetros para instalação.
•

100% do parque de hidrômetros apresenta-se

com idade inferior a oito anos em decorrência da troca de equipamentos.

139 foi o número de hidrômetros substituídos no

Com a capacitação dos funcionários, foi possível apontar outras ações de controle de perdas aparentes in-

•

tegradas aos planos de ação dos demais subprojetos do COM+ÁGUA, como manter intercâmbio com a área

período de 2/5/2007 a 29/2/2008, para casos de hidrô-

operacional, para atualização do cadastro comercial de acordo com os setores de abastecimento; definir com
a área operacional o histograma de consumo para, em conjunto, identificar os possíveis locais com perda de
água; replicar os conhecimentos obtidos no treinamento para todo o corpo de funcionários; envolver as áreas

metros quebrados e violados, parados e embaçados.
•

3.500 foi a quantidade de hidrômetros instala-

dos em ligações onde não havia o equipamento.

de mobilização social, tanto do pessoal interno como externo para o controle e redução das perdas de água.
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Facilitar o controle
O Projeto COM + ÁGUA propôs à prestadora
de serviço procedimentos que tornassem o sistema de gestão corporativo como um todo mais
eficiente. A idéia foi incluir no sistema ferramentas para análises investigativas visando a facilitar,
por exemplo, o gerenciamento de indicadores,
pesquisas e emissão de relatórios gerenciais e
específicos, tornar mais ágil e fácil a exportação
de dados para a planilha de análise e diagnóstico,
estabelecer procedimentos para que as ocorrências que gerassem penalidades financeiras fossem disponibilizadas mais rapidamente, entre
outras melhorias.
Segundo as orientações do COM+ÁGUA,
as práticas para uma gestão eficiente dos consumos passam pelo uso de indicadores, pelo
conhecimento de todas as alternativas da estrutura tarifária, pela capacitação para práticas de
diagnósticos, pelo uso de instrumentos de medições de campo e interpretação dos resultados.
Tudo isso tem propiciado à equipe técnica da US
de Santa Maria a identificação de oportunidades
de ganhos, tanto financeiros como operacionais.
Um avanço evidente foi em relação à otimização de procedimentos operacionais dos dois
conjuntos motobombas de 500 CV da Captação
DNOS quanto ao revezamento no horário de
ponta, que eliminou os gastos com multas que
vinham ocorrendo de forma aleatória no valor de R$ 5 mil/mês. A multa era decorrente de
operação indevida, que não durava mais que
três minutos, detectada pelos técnicos da pres-
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tadora de serviço, segundo procedimentos investigativos recomendados pelos consultores do
COM+ÁGUA.
No processo investigativo, verificou-se também que nesta captação a operação do segundo
conjunto motobomba propicia um incremento
na vazão de apenas 60 litros/segundo, sobre a
vazão de 260 l/s de apenas um conjunto. Esta situação, além de comprometer o investimento realizado em motores de alto rendimento, interferia
na eficiência do processo, sendo desenvolvidos
estudos para não operar o segundo conjunto.
Outra melhoria importante foi a otimização

Otimização dos
processos operacionais e
reenquadramento tarifário
levaram à economia de 15%
do gasto total com energia
dos procedimentos operacionais na ETA que, justamente com o reenquadramento tarifário, propiciou uma redução de R$ 4 mil/ano (10% do gasto
com a referida instalação). A prestadora de serviço
também investiu na otimização dos procedimentos operacionais na ETE quanto aos agitadores
no horário de ponta e da demanda contratada,
conseguindo uma economia de R$ 62 mil/ano
(15% do gasto total com energia da prestadora).

Medidas propostas tornam o sistema operacional mais eficiente

COM+ÁG U A
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Melhorias localizadas
• Booster Parcianelo: Em razão dos diagnósticos recomendados pelo COM+ÁGUA, a equipe técnica da US de Santa Maria está analisando a alternativa de desativar este booster,
transferindo o abastecimento para o distribuidor Leste ou para o booster Serrito, ou melhorar o trajeto da adutora para redução da altura manométrica;
• Nova Santa Marta: Identificou-se a oportunidade de desativar os dois boosters existentes nessa região, um de 15 CV (Santa Marta) e outro de 25 CV (Núcleo Central) para
instalação de um outro de menor potência e em local mais estratégico;
• Venâncio Aires: Instalação de um inversor de freqüência, possibilitando uma melhor
modulação de carga com a setorização em execução, propiciando assim uma redução na
potência demandada e economia de energia;
• Poço Bilibiu: Com os diagnósticos identificou-se a oportunidade de desativar este poço,
com conjunto motobomba de 15 CV, e instalar um booster de 2 CV, suprido a partir da
adutora existente na região.

Capacitação em processo
O programa de capacitação referente à energia elétrica, a exemplo das outras capacitações, teve grande receptividade pela equipe
técnica da US de Santa Maria e, já durante o processo de treinamento, foram resolvidos vários problemas, identificados pelos próprios técnicos da prestadora com apoio dos consultores do COM+ÁGUA. O conteúdo dos cursos foi o seguinte:
• Grandezas elétricas e hidráulicas presentes em um sistema de bombeamento: conceitos, técnicas para medições, como se relacionam, como podem gerar um maior ou menor custo em razão dos procedimentos operacionais.
• Medições de campo de grandezas elétricas e hidráulicas, interpretação dos resultados de maneira absoluta e relativa a parâmetros de referência da engenharia; uso de instrumentos de medição como analisadores de energia, rotação, temperatura, vibração,
data logger, medidores de vazão, pressão e nível.
• Legislação tarifária do setor elétrico: estrutura tarifária; tarifas; comparação de vantagens e desvantagens entre as opções; como é faturada a energia; indicadores; multas e ações corretivas; interpretação e análise da conta; correção do fator de
potência e qualidade da energia; análise do custo e eficiência de procedimentos operacionais; renegociação de contratos
de fornecimento de energia elétrica.
• Fornecimento e acompanhamento na implantação e no uso de planilhas para análises tarifárias visando a identificar oportunidades
de otimização de procedimentos operacionais e melhor enquadramento tarifário para redução dos gastos.
• Fornecimento e acompanhamento na implantação e no uso de planilhas para medições dos rendimentos de conjuntos elevatórios;
• Práticas de diagnósticos energéticos e acompanhamento no desenvolvimento de estudo de oportunidades de eficiência energética no sistema.
• Definição das campanhas de medição e equipamentos necessários, procedimentos e manobras para execução das medições.
Análise da eficiência de conjuntos motobombas, da eficiência do uso das estruturas elétricas e hidráulicas do sistema e da eficiência dos procedimentos operacionais; uso de inversores de freqüência.
• Gerenciamento e interpretação dos indicadores de eficiência energética das instalações tais como Fator de Carga, Custo Médio,
Consumo Faturado em relação ao Consumo Médio e ao Consumo Previsto.
• Análise de oportunidades e execução de levantamentos e medições no campo para desenvolvimento de projetos de eficiência
elétrica e hidráulica.
• Apoio técnico na elaboração de projetos para captação de recursos para eficiência energética com a Eletrobrás/Procel/Sanear
e Aneel/concessionárias.
• Recomendações de práticas para um programa de manutenção preditiva, com o foco de que a eficiência começa por uma boa
manutenção.

Atividades da capacitação em processo

34

COM+ÁGUA

COM+ÁG U A

35

MOBIL IZ AÇ ÃO SOCIAL

De dentro para fora da US de Santa Maria

Oficina setorial

Conforme a metodologia proposta pelo
COM+ÁGUA, o primeiro passo foi constituir o
Comitê Gestor, formado por sete representantes,
contemplando todas as unidades. O principal
objetivo do Comitê Gestor é promover a intersetorialidade e o planejamento participativo, constituindo a primeira onda da mobilização social.
Foram também criados quatro grupos de trabalho para o planejamento e desenvolvimento das
ações do projeto.
O segundo passo, ou a segunda onda da mobilização social, foi socializar as informações do
projeto para todos os funcionários, promovendo
a participação na construção coletiva do Plano de
Gestão Integrada (PGI). Na ocasião da realização
das oficinas setoriais, a US de Santa Maria contava com 160 funcionários, sendo 97 efetivos e 63
terceirizados.
Foram realizadas seis oficinas e capacitados
97 funcionários efetivos e 32 terceirizados, totalizando 129, ou seja, aproximadamente 80%.
As oficinas foram propositivas e contemplaram
os setores administrativos, faturamento, distribui-
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ção, funcionários da empresa contratada Sulcava
e dos Correios, este último responsável pelos serviços de leitura na época.
Nas oficinas setoriais foi formado um grupo
de funcionários voluntários com 20 Agentes de
Combate ao Desperdício (ACDs). Este grupo realizou reuniões com o apoio do grupo de trabalho
de mobilização social da prestadora e planejou
ações internas e externas. Seguindo a terceira
onda da mobilização social, os ACDs realizaram
oficinas com as associações de moradores da Célula de Controle e uma oficina com os estagiários
do Senai, que atuam como multiplicadores, informando sobre as ações do projeto e possíveis
interrupções de água, dentre outras.
Para socializar as informações, a comunicação interna é feita por meio do boletim eletrônico COM+INFORMAÇÂO, criado especificamente
para o COM+ÁGUA. É um boletim semanal e contempla informações de mobilização social, ações
implantadas entre outras, como os níveis dos reservatórios, vazão e vazamento. Já foram elaboradas mais de 90 edições.

Reunião do grupo de trabalho de mobilização social

COM+ÁG U A
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Integrar para atender melhor
Mateada e café-da-manhã
Como forma de reforçar os conceitos do Projeto COM+ÁGUA, foram realizadas várias atividades: o Dia do Compromisso (que já
existia na CORSAN, mas foi potencializado pelo projeto); o Café COM+ÁGUA, aproveitando as comemorações do Dia do Trabalhador (1º de maio), onde ocorreu apresentação de palestras e vídeos ambientais. Aproveitando os aspectos culturais da região
sul, foi promovida a primeira Mateada, em abril/2008. O evento mobilizou tanto os funcionários quanto a comunidade da célula.
Cada participante levou sua cuia e garrafa térmica. Uma ervateira da comunidade forneceu a erva e todos beberam e conversaram ao som de uma boa música. Além do caráter social, a mateada proporcionou atividades educativas, esportivas e lúdicas que
atraíram a presença de crianças e adolescentes. Durante o evento circularam aproximadamente 2.500 pessoas.
Houve ainda a contratação de um grupo teatral para apresentação do Projeto COM+ÁGUA nos eventos tanto na prestadora
como nas escolas. Deve-se acrescentar, também, a reformulação do programa de visitação monitorada às Estações de Tratamento de Água e Esgoto, com material didático novo, mais informativo e atraente para os estudantes.

Uma das propostas da mobilização social no
COM+ÁGUA, além do processo participativo e
da intersetorialidade, é promover a integração
destacando a interface entre as ações do Plano
de Gestão Integrada. Ou seja, atividades de mobilização social e engenharia devem caminhar
juntas, principalmente no que diz respeito à
comunicação social.
Na prestadora, inicialmente, essas ações não
caminharam juntas. Para se ter uma idéia, as mudanças cadastrais, tarifárias, de hidrômetros e
outras, decorrentes do projeto, geraram um aumento de 30% na área de atendimento.
O funcionário, sem a devida capacitação, realizava o serviço cadastral na residência; o morador,
curioso ou insatisfeito, reclamava, mas não obtinha resposta. Esse mesmo morador ligava para
a prestadora de serviço e os responsáveis pelo
atendimento, desinformados a respeito das mudanças, não repassavam as informações de maneira adequada.

A falta de integração
provocou aumento de 30%
no atendimento

Evento Mateada realizado na Célula de Controle
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Com as novas demandas do atendimento, os
consumidores que procuravam a prestadora, para
a solução de questões rotineiras, demoravam
mais do que o habitual por causa do aumento de
falsa demanda. E a imprensa local, sem conhecer

os objetivos do COM+ÁGUA, fez críticas ao trabalho realizado.
Somente depois de colocar em prática ações
previstas no Plano de Gestão Integrada é que esse
tipo de transtorno pôde ser contornado. Na ocasião, várias medidas tiveram papel fundamental
na melhoria da comunicação entre a prestadora
de serviço e a população, como a elaboração de
material explicativo divulgando a atuação dos
ACDs; coletiva de imprensa; reuniões com as associações de moradores da Célula de Controle,
Secretarias Municipais de Obras, Habitação e
Educação e Ministério Público, para apresentação
do Projeto COM+ÁGUA; e capacitação dos funcionários que atuavam na linha de frente, como
atendentes e telefonistas e da área operacional.

O Comitê Gestor
Na US de Santa Maria, o Comitê Gestor é
composto pelos coordenadores das unidades da
prestadora de serviço, representantes da Superintendência e da US de Camobi, que também compõe o sistema de abastecimento da cidade.
Definiu-se, na ocasião, que o comitê iria
atuar, além de suas atividades específicas do
COM+ÁGUA, no Comitê de Bacia Hidrográfica, no
Conselho Municipal de Entorpecentes, no Conselho Regional de Saúde, no Conselho Municipal de
Saúde e no Comitê Antitabagismo.
Dentre as várias tarefas desempenhadas pelo
comitê, pode-se destacar a busca contínua da articulação das diversas ações do projeto.
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O IMPACTO
O impacto das ações do COM+ÁGUA foi
medido por meio de questionários aplicados
pelos consultores do PMSS durante a rodada
final de visitas aos dez prestadores de serviço.
Os dados levantados serviram para identificar
e cobrir eventuais lacunas. O resultado está nos
quadros abaixo.

Gestão de
Perdas Reais

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

O quanto mudou no
seu dia-a-dia?

Procedimentos novos
foram incorporados?

•

Utilização de
medidores portáteis

•

•

•
•

•

•

Revisão de
base cartográfica

•

Procedimentos de
atualização cadastral

•

Modelagem da(s)
célula(s) / sistema

•

•

Capacitação em
gestão da modelagem

•

Setorização e verficação
de estanqueidade
Detecção e reparo de
vazamentos não visíveis

•

•

•

•

•

•

•
nada

•
pouca coisa

muita coisa

•
•

Controle de pressão

tudo

não

em vias de

em parte

•
nenhuma

poucas

sim

em vias de

em parte

nenhuma

•

poucas

muitas

•
•

•

pouca coisa

•

•

•

muitas

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

•

•

•
•

•

•

•

•

•
nada

•

•

•

Integração das áreas
Envolvimento
dos funcionários

•

•

Efetividade
do Comitê Gestor

•
•

sim

não

•

nada

•

•

tudo

•

Oportunidades de projetos
de eficiência energética

•

•

•

•

Mudanças de
categoria tarifária

•

•

muita coisa

•

•

Gestão de Energia Elétrica
Gerenciamento do uso
eficiente de energia

•

Melhoria da rapidez
no reparo de vazamentos

COM+ÁGUA

Combate a fraudes /
clandestinos / inativas

•

•

•

•

•

Capacitação em medições
elétricas e hidráulicas

•

•

•

•

pouca coisa

Há evidências
de resultados?

•

Cadastro comercial /
gestão do cadastro

•
•

Procedimentos novos
foram incorporados?

•

nada

Diretrizes para automação
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Micromedição / gestão
do parque de medidores

Há evidências
de resultados?

•

•

Diretrizes para
macromedição do sistema

Gestão de redes e ramais

O quanto mudou no
seu dia-a-dia?

Pesquisa do grau
de submedição

Técnicas de medição
de vazão, pressão e nível

Utilização de data loggers

Gestão de
Perdas Aparentes

•
pouca coisa

muita coisa

tudo

não

sim

em vias de

em parte

nenhuma

poucas

muitas
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D E P OIS D O COM+ ÁG U A

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.
Na primeira avaliação a CORSAN – US de Santa Maria não foi bem pontuada. Isso se deve à rigidez do Comitê
Gestor na autocrítica e ao atraso no ínicio das atividades por indefinição dos cargos de diretoria. O projeto teve início
efetivo em maio/2007. Outro fator importante foi a organização e eficiência do Comitê Gestor. No início, as equipes
dos subprojetos trabalharam de forma desarticulada, tendo dificuldades inclusive de elaborar o Plano de Gestão Integrada. Essa situação só melhorou a partir de junho/2007, quando o Comitê Gestor foi oficialmente constituído.
Apesar das dificuldades encontradas, a elaboração e a implantação das ações do PGI – 3, reuniões de trabalho
com os ACDs, reuniões comunitárias e eventos na célula, melhoria na infra-estrutura disponível para mobilização
geraram avanços significativos na pontuação do Imob, na avaliação de maio/2008.

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 + 0.3 Iges59 = 49.2
Maio/2008

Imob = 0.7 Imud 69.0 + 0.3 Iges62.0 = 66.9
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Reunião do GT Mobilização e ACDs
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Execução do Consórcio
Apoio

