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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 no Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André
(SEMASA), 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

PRESSIONADO PELA METRÓPOLE

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

O município de Santo André, com 174,38 km2 e população de 673.234 habitantes, está situado na região metropolitana de São Paulo. Esta região concentra
39 municípios fortemente urbanizados: aproximadamente 20 milhões de habitantes em apenas 3,2% do território paulista. Inserida na Bacia Hidrográfica do
Alto Tietê, concentra todos os desafios referentes à qualidade e quantidade da
água: disponibilidade, conflitos por usos múltiplos, ocupação de mananciais, desmatamento e destruição das matas ciliares e das várzeas de seus principais rios.
Os cursos d’água da região metropolitana, com destaque para os Rios Tietê,
Pinheiros e Tamanduateí, foram perdendo gradualmente suas características naturais a partir do intenso processo de urbanização da região, já no final do século 19. O comprometimento desses cursos d´água obriga a região metropolitana
a importar água de outras bacias hidrográficas para abastecer sua população.
A maior importação é feita da Bacia do Rio Piracicaba, sendo a água trazida por um
complexo sistema de bombas, túneis, reservatórios, passando por cima da Serra
da Cantareira.
Santo André necessita diariamente de 160 milhões de litros de água. Embora
a cidade esteja numa região excepcionalmente rica em água – 55% de seu território é área de proteção de mananciais, abrigando cursos d’água formadores da
Represa Billings, Santo André também importa de outras bacias hidrográficas a
maior parte da água que consome. Do total consumido, 94% são comprados da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP). Os outros
6% vêm do manancial do Pedroso, na Bacia da Represa Billings, captados pelo Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (SEMASA) e tratados na
Estação de Tratamento de Água Guarará.
A dificuldade de abastecimento da região metropolitana revela a importância do uso cuidadoso da água, desde a preservação das áreas de mananciais, passando pela redução das perdas na captação, adução, tratamento e
distribuição. Também envolvendo a população, que deve ser mobilizada para
a utilização desse recurso sem desperdício. Antes do COM+ÁGUA, o SEMASA
já tinha várias ações nesse sentido e possuía, inclusive, um Comitê de Perdas
em sua estrutura. O projeto trouxe um aprimoramento das ações e maior envolvimento dos funcionários e da população.

• 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

SANTO ANDRÉ
Números do sistema
Índice pluviométrico:
1.300 mm (média ao ano)

Microrregião:
Metropolitana de
São Paulo
• Altitude média: 755 m
Clima

• 170.219 ligações de água ativas.
• 259.640 de economias ativas atendidas.
• Capacidade de reservação: 102,9 milhões
• 98% da população conectada
ao sistema distribuidor.

• 96% do esgoto domiciliar é coletado
e 40% tratado.

de litros.

• Extensão da rede: 1.793 Km .
• Índice de consumo de energia elétrica
(SNIS |058): 0,14

kWh/m3.

• Consumo energia elétrica água (SNIS A028):
8.024 (1.000 kWh/ano).
• Perdas reais: 152 l/lig/dia.
• Perdas aparentes: 122 l/lig/dia.
• Perdas totais: 274 l/lig/dia.

subtropical

Fuso horário UTC-3
174,38 km2

Área total

Serviço Municipal
de Saneamento Ambiental
de Santo André (SEMASA)

Densidade 3.596,31 hab/km2
Fundação

1553

Gentílico

andreense

IDH

0,835 (PNUD/2000)

Bacia

Bacia da Billings

Índice de alfabetização
PIB

97,55% (IBGE/2000)

R$ 11.426.975.000,00 (IBGE 2002-2005)

PIB per capita
População

R$ 17.066,00 (IBGE 2002-2005)

667.891 habitantes (IBGE – 2007 )*

55,1% da área em região
de proteção de mananciais
Sistema de abastecimento depende
de água vinda de Piracicaba

* população estimada

Perspectiva meramente ilustrativa
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AL M A N A QU E

Economia em transformação
Na década de 1990, o ABC, e em especial Santo André, perdeu várias indústrias. A produção estava desacelerada, com
os incentivos fiscais voltados para outras áreas do Estado de São Paulo, além das dificuldades de transporte e o custo
de mão-de-obra. Atualmente há um grande esforço do setor público e da sociedade para a manutenção das indústrias
existentes. Além disso, tem-se observado um aumento de atividades nos
setores de serviços e no comércio. O desafio do início deste século 21 está
relacionado à criação de novas alternativas para a cidade que vai se transformando, garantindo melhores condições de vida a seus moradores.
Esse processo de transformação, que atingiu todos os municípios do ABC
paulista, região à qual Santo André faz parte, começou em meados dos
anos 80. A economia regional era marcada pela indústria metalúrgica, que
foi um dos setores mais atingidos pela guerra fiscal que se iniciava. Cidades do interior paulista passaram a oferecer terrenos a baixo custo, isenção fiscal, seduzindo muitas empresas que abandonaram Santo André.
A maior parte delas produzia componentes para as grandes montadoras
da região, como a Volkswagen, a Scania, a Ford e a Mercedes Benz.
Além do setor de autopeças, os de componentes para refrigeração, eletroeletrônicos e produtos de borracha também
sofreram com a elevação do custo da mão-de-obra na região em relação ao resto do País, conseqüência direta da mobilização e do fortalecimento da política sindical.
A abertura da economia brasileira para o mundo, iniciada em 1990, consolidou a fase de mudanças no parque industrial do ABC paulista. Era mais vantajoso para grandes empresas ou para alguns setores industriais e até mesmo para o
consumidor comum optar por produtos estrangeiros. Assim, muitas empresas metalúrgicas de componentes viram os
lucros caírem vertiginosamente e tiveram que se adaptar aos novos tempos.

Tesouro escondido
O Parque Natural do Pedroso, onde fica a represa que contribui com
o abastecimento de Santo André, é uma Área de Proteção Ambiental.
Com 842 hectares, o parque é um importante remanescente da mata
atlântica que, criado na década de 1970, serviu de barreira para a expansão urbana sobre as áreas de mananciais.
O Pedroso está sendo revitalizado pela administração municipal. Uma
das ações é a criação de novos atrativos para o visitante, como trilhas
para o conhecimento da fauna e da flora.
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Ironia

O município de Santo André é formado pelo distrito sede e os distritos de Utinga, Capuava e Paranapiacaba, totalizando 174,38 km2 de área. Desses,
39,1% compreendem a área urbana e 55,1% estão
incluídos em região de proteção de mananciais.
A cidade é cortada pelos Rios Grande e Pequeno,
que formam dois reservatórios de mesmo nome.
O Rio Tamanduateí, os Ribeirões Guaixaya, Apiaí
e Cassaquera também cortam o seu território. Há
ainda o Ribeirão Oratório, o Ribeirão dos Meninos
e o Córrego Taioca, que estão nos limites da cidade com São Paulo e São Bernardo do Campo, respectivamente.
Apesar da rica hidrografia, a maior parte da água,
para abastecimento de Santo André, vem de longe,
do Rio Piracicaba. Cerca de 70% do consumo de
água em Santo André é atendido pelo Sistema Rio
Claro; 24%, pelo Sistema Rio Grande (água captada
e tratada pela SABESP); e 6% captados e tratados
pelo próprio SEMASA. Esse volume é tratado na
Estação de Tratamento de Água Guarará, vindo do
manancial do Pedroso, na Bacia da Represa Billings.

Primeira escolha
O nome da cidade remonta à antiga Vila de Santo
André da Borda do Campo, que foi a primeira vila
fundada no planalto. João Ramalho, casado com a
índia Bartira, filha do cacique Tibiriçá, da tribo dos
guaianases conseguiu, em 1553, transformar a região em que vivia em vila, por ordem do governador-geral Tomé de Sousa.
Em 1560, em razão da rivalidade entre os padres
jesuítas de Piratininga e João Ramalho, além do
conflito com os índíos tamoios, o governador-geral
Mem de Sá decidiu extinguir a Santo André pioneira.
Os moradores foram transferidos para a Vila de
São Paulo, junto do Pátio do Colégio.
Só em 1889 foi instalado o município de São Bernardo, que incluía o território do atualmente denominado Grande ABC, englobando Santo André,
Sâo Bernardo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá,
Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.
O nome Santo André só ressurgiu em 1910, com
a criação de um distrito às margens da São Paulo Railway ou Estrada de Ferro Santos Jundiaí.
Nessa época, a região constituía um bairro do município de São Bernardo.
Grande parte da população de Santo André descende de imigrantes italianos, espanhóis, portugueses, japoneses e alemães. Mas não se deve
desconsiderar a história paulista anterior à imigração, com formação de origens portuguesa, indígena e africana.
A vocação de abrigo para pessoas de outras regiões se mantém ainda na década de 60, quando
o fluxo migratório de pessoas de outros Estados
para a cidade aumentou bastante. Estima-se que,
atualmente, cerca de 20% da população de Santo
André não seja paulista. Baianos, mineiros e paranaenses são os migrantes mais numerosos.

COM+ÁG U A
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CÉLULA DE CONTROLE

PIONEIRO NA ATUAÇÃO INTEGRADA
O SEMASA foi criado em novembro/1969,
como resultado da busca de modernização do
antigo Departamento de Água e Esgoto (DAE),
órgão de administração direta da prefeitura.
A criação do SEMASA teve por objetivo fortalecer e
instrumentalizar a administração municipal a partir de uma organização ágil e independente, para
executar as melhorias que a cidade necessitava.
Em 1997, Santo André começou a implantar
um novo modelo de saneamento e o SEMASA foi
a primeira organização do País a integrar, além
de água e esgoto, drenagem, gestão de resíduos
sólidos, gestão ambiental e gestão de riscos ambientais (Defesa Civil). Todas essas atividades são

articuladas por uma Política Municipal de Gestão
e Saneamento Ambiental.
O pedido de várias obras é feito diretamente
pela população no Orçamento Participativo, reuniões organizadas por regiões da cidade. Também foi criado o Conselho Municipal de Gestão e
Saneamento Ambiental, que reúne representantes da sociedade organizada e do poder público.
Os serviços prestados pelo SEMASA têm certificado NBR ISO 9001/2000.
O sistema de esgoto do SEMASA contava com
1.052 km de redes, coletando 162.167 ligações
ativas conectadas a 251.869 economias. Apenas
14,6% do esgoto coletado eram tratados.

Exercício de campo na Célula de Controle

Para o estudo a ser realizado no SEMASA, o
prestador de serviço foi orientado na escolha de
uma Célula de Controle que melhor caracterizasse
uma Zona de Medição e Controle (ZMC), nos moldes preconizados pela metodologia IWA. A área
escolhida depois de avaliações e visitas técnicas
fica no Sistema de Adução Paraíso e é abastecida
pelo Reservatório Paraíso - Zona Baixa. Esta célula
tem 8,9 km de redes e cerca de 780 ligações e foi
denominada Paraíso. Sua escolha foi justificada
pela ocorrência de pressões relativamente elevadas, bem como pela facilidade de torná-la estanque com um número reduzido de manobras.
Possui apenas uma entrada em ferro fundido de 200 mm de diâmetro e é abastecida pelo
Reservatório Paraíso - Zona Baixa, com capacida-
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de de 10 mil m3. As redes são de PVC e podem
ser consideradas novas, uma vez que o bairro
é relativamente novo. Como não havia acesso
à tubulação enterrada para medição de vazão,
o macromedidor fornecido pelo COM+ÁGUA foi
dimensionado por meio de vazões micromedidas e cálculos estimados.
Dados referentes à célula
população

2.900

extensão de rede (m)

8.860 m

n.º de ligações

780 lig

volume micromedido (m3/mês)

16.923

hidrometração

100%

consumo médio por ligação (m3/lig/mês)

21,7

Evento de mobilização social

COM+ÁG U A
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SISTEMATIZAÇÃO DO FERRAMENTAL
Segundo o Balanço Hídrico carregado pelo SEMASA, para o sistema integrado o índice de perdas foi estimado em 28,6%, sendo 15,8% em perdas reais e 12,8% em perdas aparentes. Indentificou-se uma grande
oportunidade de melhoria, a partir dos números apresentados, na sistemática de coleta, análise e compatibilização dos dados de entrada do Balanço Hídrico, que tendem a proporcionar resultados mais realistas
à medida do refinamento dos dados de entrada.

Perdas de água
Todo o sistema estava macromedido, inclusive
todas as saídas de reservatórios, e a capacidade
útil do sistema de reservação tinha sido convenientemente explorada. O sistema estava com boa
setorização, feita a partir do Plano Diretor de Abastecimento de Água (PDDA) de 1990. Existia a necessidade de instituir procedimentos e mecanismos de
controle e redução de pressão na rede, rever os procedimentos de controle ativo de vazamentos e planejar a substituição de redes e ramais obsoletos.
O sistema estava com estanqueidade garantida
nos limites. Na época do início do projeto estava em
desenvolvimento uma política de setorização de
núcleos urbanos de habitações subnormais, para
macromedir uma única entrada de cada núcleo.
Mesmo assim era necessário melhorar o controle
nessas áreas, bem como analisar a confiabilidade
da micromedição existente, com a institucionalização de procedimentos de manutenção.

Perdas de água no SEMASA
Santo André
• Índice de Vazamento da Infra-estrutura 4
• Perdas reais em relação ao volume disponibilizado

15,8%

9.380.349 m3
152 l/lig/dia (margem de erro +/- 101%)
• Perdas aparentes em relação ao volume disponibilizado

12,8%

7.549.475 m3
122 l/lig/dia (margem de erro +/- 10%)
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Provocadas por vazamentos nas
redes e ramais

Perdas
Aparentes

Provocadas por erros de medição
e fraudes

Mobilização Social

O SEMASA consome anualmente 9.255 MWh,
gerando gastos de R$ 2,5 milhões, uma das suas
maiores despesas operacionais. Os gastos anuais com multas por demanda de ultrapassagem
eram de R$ 140 mil, algumas ocorrendo mensalmente e outras, de maneira aleatória.
Na fase de diagnóstico foram detectadas
oportunidades de otimização no uso de motores e transformadores que operavam com
pouca carga, além da falta de sistemas de correção do fator de potência ou banco de capacitores danificados.

O SEMASA contava com um Comitê de Combate a Perdas (CCPA) desde 2001, o que resultou
em uma pluralidade de fóruns para participação
dos funcionários. O diagnóstico do COM+ÁGUA
apontou a necessidade de envolver as áreas de
comunicação, relações comunitárias e gestão ambiental no CCPA, uma vez que sua composição se
restringia às áreas da engenharia.
A área de comunicação tinha uma Coordenadoria de Comunicação Social institucionalizada,
com produção regular e diversificada de meios
de comunicação interna e externa. A Coordenação envolve as áreas de Relações Comunitárias,
Central de Atendimento e Centro de Referência
em Saneamento Ambiental, que oferece biblioteca e videoteca especializada.
O SEMASA elabora um plano anual de treinamento para todos os funcionários e monitora
cursos externos para atender a sua demanda.
A meta anual, estabelecida pelo ISO 9001, é de 30
horas de treinamento para funcionários administrativos e de 12 horas para os operacionais.
As ações do COM+ÁGUA foram estruturadas
para disseminar entre todo o SEMASA a cultura
organizacional voltada à conservação de água e
energia e à cidadania ativa; estimular a constituição de grupos internos para mobilização artística;
e promover seminários técnicos, eventos culturais
e atividades sociais para integração dos funcionários e da organização com a comunidade.

SEMASA gasta R$ 2,5 milhões
por ano, com consumo
de 9.255 MWh

• Perdas totais em relação ao volume disponibilizado

28,6%

16.929.824 m3
274 l/lig/dia (margem de erro +/- 56%)
Demanda média
• Volume total disponibilizado (em 12 meses)

Perdas
Reais

Energia elétrica

59.485.070

m3
• Demanda média (litros/segundo) 1.886
• Consumo per capita efetivo
(entregues litros/hab/dia) 169,1

Também foi detectada a não aplicação do
desconto de 15% sobre a tarifa regulada da
Aneel, além de oportunidades de otimização
nos contratos de fornecimento de energia por
meio de melhor enquadramento tarifário.

COM+ÁG U A
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Uma demanda importante
de vazamentos, foi planejada pelas equipes do
COM+ÁGUA a realização de medições de caráter
demonstrativo na Célula de Controle selecionada pelo SEMASA, de modo a tornar úteis esses
resultados. Ocorreram, no entanto, dificuldades
técnicas para a execução de obras que permitissem o acesso à tubulação de entrada da célula.
Por esse motivo as medições foram realizadas
em outro ponto selecionado pelo SEMASA, de
modo a preservar o cárater de demonstração da
instrumentação das medições de vazão e pressão em condutos forçados.
Com índice de perdas moderado, segundo
os dados do Balanço Hídrico do sistema integra-

do do SEMASA, os vazamentos chegam a valores
da ordem de 152 l/lig/dia. O volume de Perdas
Reais Anuais Correntes (PRAC), de 9.380.349 m3/
ano, e o de Perdas Reais Anuais Inevitáveis (PRAI)
de 2.127.543 m3/ano, indicam a possibilidade de
redução de perdas.
Ainda que com margens de erro elevadas,
evidenciadas pela planilha do Balanço Hídrico,
o uso da ferramenta permitiu análises críticas
importantes quanto à sistemática de coleta de
dados e carregamento de informações de consumos, o que motiva grande empenho das equipes do prestador de serviço em aplicar o ferramental disponibilizado pelo projeto.

Balanço Hídrico
consumo autorizado
42.555.246 m3/ano
margem de erro
(+/-) 0,6%

volume anual de
entrada no sistema

consumo
autorizado faturado
41.941.528 m3/ano
consumo autorizado
não faturado
613.718 m3/ano
margem de erro
(+/-) 38,9%

59.485.070 m3/ano

Equipe de trabalho do COM+ÁGUA

Para que as ações do COM+ÁGUA fossem iniciadas na célula, as equipes do prestador foram
orientadas a realizar a compatibilização do cadastro comercial com o operacional, no entanto
os sistemas disponíveis inviabilizam essa operação de forma customizada. Por conseqüência,
para se realizar tal tarefa, foi feito o levantamen-
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to dessas informações manualmente, por meio
do cadastro existente. O SEMASA investe atualmente na implementação de um sistema de
informações geográficas, o que deve solucionar
tais problemas. Durante a capacitação em processo, relativa à medição de grandezas hidráulicas, estudos de controle de pressão e controle

margem de erro (+/-) 15,8%

perdas de água
16.929.824 m3/ano
margem de erro
(+/-) 55,7%

perdas aparentes
7.549.475 m3/ano
margem de erro
(+/-) 10,0%

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

água faturada
41.941.528 m3/ano

consumo medido não faturado
0 m3/ano
consumo não medido não faturado
613.718 m3/ano
margem de erro (+/-) 38,9%

consumo não autorizado
0 m3/ano

água não faturada
17.543.542 m3/ano

margem de erro (+/-) `0%

margem de erro
(+/-) 53,7%

imprecisões dos medidores e erros
de manipulação dos dados
7.549.475 m3/ano
margem de erro (+/-) 10,0%

perdas reais 9.380.349 m3/ano
margem de erro (+/-) 100,8%

Balanço Hídrico do sistema

COM+ÁG U A
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Novas ferramentas
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Treinamento para setorização

Instalação de macromedidor

VRP na Célula de Controle Paraíso

O SEMASA tem sua base cadastral toda
georreferenciada, no entanto, sem o uso de
ferramentas, que permitam explorar melhor
os dados do sistema de abastecimento. Espera-se que, no futuro, seja possível integrar o
cadastro técnico com o comercial. O cadastro
compatibilizado permite ainda construir e calibrar modelos hidráulicos para os de abastecimento, assim como um esqueleto das redes
adutoras do sistema. O SEMASA possuía um levantamento das áreas com pressões elevadas.
Com o Projeto COM+ÁGUA, houve um fomento
dos estudos de controle de pressão e a implan-

tação da Válvula Redutora de Pressão (VRP) na
Célula de Controle Paraíso, já em operação.
Entre as ações contínuas para um sistema
de abastecimento, o SEMASA deve institucionalizar testes de estanqueidade em setores
ainda não isolados. A setorização da cidade é
importante para permitir que os processos de
controle e redução de perdas sejam preventivos e ampliados. A sistematização dessas atividades deverá possibilitar ao prestador a criação
de novas Células de Controle para análise de
todas as variáveis envolvidas na operação e no
planejamento de sistemas de abastecimento.

O treinamento e a assistência técnica foram
iniciados com o intuito de propor uma setorização do sistema. Para a compreensão das ações
do subprojeto de Controle e Redução de Perdas
Reais, a capacitação envolveu uma base teórica
capaz de promover o nivelamento de conceitos
de hidráulica e de engenharia de operação para
os sistemas distribuidores de água. A partir daí,
foram trabalhados o fundamento do controle e
redução de perdas, técnicas e equipamentos.
O treinamento ocorreu entre três e seis de dezembro/2007, com oito participantes.
Em campo, foi desenvolvida uma dinâmica de ações com o uso de equipamentos destinados a medições de grandezas hidráulicas
e detecção de vazamentos não visíveis, por
método acústico em outra célula selecionada,
denominada Célula de Controle Vila Vitória.
Foram coletados dados das medições de vazão
e pressão, além de abordada a importância do
uso da planilha CalcPR para a implantação de
Válvulas Redutoras de Pressão.
Durante a capacitação em processo, a partir dos dados coletados na referida Célula de
Controle, foram elaborados gráficos de pressão
e vazão. Tais gráficos, embora demonstrativos,
permitiram instituir análises sobre o comportamento do sistema de distribuição, que antes não eram feitas pelo prestador de serviço.
A experiência possibilitou aos funcionários do

SEMASA dar continuidade aos testes e análises
do sistema.
Ampliada a visão do sistema de perdas, os
funcionários compreenderam melhor que a
área fechada para medições permite realização de pesquisas periódicas, além de análises
preventivas para detecção de vazamentos não
visíveis. Para daí por diante sistematizar o ferramental de controle de perdas, com o carregamento e monitoramento de indicadores de
performance do sistema.

Medição de vazão com equipamento ultra-sônico

COM+ÁG U A
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Compatibilização dos cadastros
O sistema comercial do SEMASA foi adequado para reunir informações necessárias para a implementação do COM+ÁGUA, para controle de perdas aparentes. O principal objetivo foi o aprimoramento do sistema de compatibilização com o cadastro técnico-operacional, integrando as medições
por setores de abastecimento, e com a atualização do cadastro comercial.
Para o cumprimento dos prazos da fase de implantação do projeto, foram priorizados os levantamentos de campo na célula selecionada para as atividades da área comercial. Assim foram realizados, além das ações referentes ao cadastro, estudos de hidrometria, aperfeiçoamento das técnicas
para aquisição de hidrômetros, desenvolvimento de ações de combate às fraudes e análise do grau
de submedição. Deve-se informar que o grau de submedição do parque de hidrômetros encontrado
foi de 21,21%, com uma margem de incerteza de (+/-) 24,33%.
Estas ações permitiram colecionar histórico de dados pelo sistema comercial, realizar substituições de hidrômetros em casos de desgaste natural, a identificação de instalações inclinadas e o gerenciamento das fraudes das ligações de água e possíveis erros de leitura.

Para evitar erros
O treinamento para controle de perdas aparentes
abordou questões sobre o Balanço Hídrico, cadastro
comercial, sistema metodológico de um parque de hidrômetros e metodologia para determinar a submedição, fraudes em hidrômetros e em ligações, faturamento, arrecadação, cobrança e atendimento ao público.
Esse curso, que se realizou entre cinco e nove de novembro/2007, despertou nos participantes grande interesse
nos temas apresentados. Técnicos saíram a campo para
realizar exercícios sobre micromedição, fraudes, definir
as necessidades para atualização de cadastro e dos lacres nos hidrômetros.
O treinamento em controle de perdas aparentes
gerou intercâmbio com outras ações dos subprojetos
do COM+ÁGUA, portanto é importante a manutenção
dessa relação com a área operacional para atualização
do cadastro comercial e a elaboração do histograma de

consumo que possibilite a localização das regiões com
indícios de prováveis perdas de água.
No período de 21 a 28 de novembro/2007, o SEMASA realizou vistorias nas ligações nas células selecionadas (2.368
ligações na Paraíso e 1.588 ligações na Vila Vitória), obtendo
os resultados apresentados na tabela desta página.
A execução deste trabalho tem trazido uma conscientização aos funcionários quanto à real necessidade
em informar as condições das instalações das ligações e
do conjunto hidrômetro e cavalete, de modo que possam contribuir diretamente com as questões do controle das perdas e possibilitar uma projeção mais precisa
nos índices que são contabilizados no Balanço Hídrico.

Caça-fraudes
No combate às irregularidades, o SEMASA possui um contrato com empresa terceirizada, especializada para as ati-

Ocorrências

Paraíso

Vila Vitória

Total

vidades de caça-fraudes. A prestadora de serviço fiscaliza
100% das ligações cortadas e o índice de violação do corte

Dados atualizados

349

1.317

1.666

Padrão cavalete

62

25

87

Condições do
hidrômetro

8

4

12

Violação

1

0

1

é de cerca de 10%, adotando o procedimento recomendado para esses casos, como fotos, notificações e autuação.
Para compatibilizar a micromedição com a macromedição
por setor de abastecimento para o Balanço Hídrico, as metas estabelecidas recomendam priorizar o investimento nas
zonas de pressão, considerando a relação custo/benefício.
Todas as ações foram realizadas com a elaboração de novas

Casa fechada

6

36

42

rotas de leituras. A melhoria quanto à micromedição garantiu a substituição de seis mil hidrômetros na cidade, com

Titular ausente

39

39

78

45% dos cadastros revisados.

Etapa de submedição dos hidrômetros e perfil de consumo
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E N ER GIA EL ÉTRICA

Economia de R$ 493 mil
O resultado de novas atitudes, assumidas
com apoio do Projeto COM+ÁGUA, para consumo de energia elétrica, prevê a redução de
gastos em R$ 493 mil por ano, além da recuperação de valores cobrados indevidamente pela
concessionária de energia da ordem de R$ 325
mil, sobre a tarifa de 2006 e 2007, no início das
implementações do projeto.
Os objetivos estabelecidos no prestador para
aprimorar a captação e o consumo de energia
buscaram capacitar a equipe em grandezas
elétricas e hidráulicas de um sistema de bombe-

amento. Além dos conceitos, foram transmitidas
as técnicas para medições e como elas podem
alterar os custos em razão dos procedimentos
operacionais. A interpretação desses resultados
também abordou o uso de instrumentos de
medição como os analisadores de energia, rotação, temperatura e vibração, entre outros.
A partir daí, a gestão do consumo de energia
e seus indicadores possibilitaram ações para
tornar ainda mais eficaz o uso de instrumento
de medições em campo, interpretação de dados
e melhores alternativas para tarifas.

Manutenção de equipamentos reduz gastos
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As ferramentas
O treinamento sobre legislação tarifária do
setor elétrico revisou com os participantes a
estrutura das tarifas, comparando vantagens e
desvantagens entre as opções, além de abordar
a aplicação de multas e ações corretivas. Foram
feitas também a interpretação e análise das contas de energia, correção do fator de potência
e qualidade da energia.
A análise do custo e eficiência de procedimentos operacionais foi matéria importante para
entender também as melhores formas de renegociação de contratos de fornecimento de energia elétrica. O SEMASA tem um grande passivo
em cobranças indevidas, como já foi citado.
Durante o treinamento também foi fornecido,
contando com acompanhamento na implantação, software de gestão energética para levantamento e análise de indicadores. Assim, a análise
de contas e contratos permitiu uma identificação
de oportunidades para redução dos gastos por
medidas administrativas, mudando o foco de
controle da conta para controle do processo.
As planilhas oferecidas para verificar tarifas
ajudaram a identificar oportunidades de otimização de procedimentos operacionais e melhor
enquadramento tarifário para redução dos gastos. Essas ferramentas também foram implementadas para medições dos rendimentos de
conjuntos elevatórios. No treinamento, além dos
processos de diagnósticos energéticos, foi desen-

volvido um estudo de oportunidades de eficientização energética no sistema.
Foram definidas campanhas de medição
e os equipamentos necessários, procedimentos e manobras para execução das medições.
Os técnicos também analisaram a eficiência de
conjuntos motobombas, o uso das estruturas
elétricas e hidráulicas do sistema e o uso de inversores de freqüência.

Interpretação
correta
O gerenciamento e interpretação dos indicadores
energéticos das instalações foram temas importantes para eficientização da gestão do sistema.
Em campo foram ressaltadas as oportunidades e
execução de levantamentos e medições para desenvolvimento de projetos de elétrica e hidráulica.
As medições nas instalações foram nas EEAT Guarará, Erasmo e Pedroso.
Com entendimento da Eletropaulo, foi solicitada a
correção do faturamento das contas de baixa tensão, incidindo desconto de 15% conforme determina a legislação pertinente e publicado em Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Assim, o ressarcimento de todos os valores cobrados
indevidamente por tal falha retroagiram desde a entrada em operação de cada uma das instalações.

COM+ÁG U A

27

E N ER GIA EL ÉTRICA

Os ganhos do SEMASA

Prestador mudou procedimento operacional nas unidades
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No complexo da ETA Guarará foram realizadas mudanças nos procedimentos operacionais,
em razão da forma como a potência demandada
é verificada e faturada pela concessionária, em
conformidade com a Resolução Aneel n.º 456,
deixando de perder uma hora/dia de bombeamento da produção.
Já nas elevatórias Paraíso, Parque Erasmo,
Gonzaga, Camilópolis, AM3 Piscinão e Guarará
houve renegociação de contratos com melhor
enquadramento tarifário, projetando uma redução de R$ 142 mil/ano.
Especialmente sobre piscinões, as elevatórias
para bombeamento de água de chuva permaneceram paradas nos últimos três anos, mas têm
um alto custo mensal com energia pelo seu contrato de demanda.
Foi feito um melhor enquadramento tarifário para otimizar os gastos, mas como se trata
de uma instalação especial, sazonal, com função em toda a Rede Metropolitana de São Paulo
(RMSP), principalmente a capital paulista, devese negociar um contrato com a concessionária
em melhores condições financeiras.
As elevatórias Progresso, Pedroso e Vila Vitória tiveram contratos renegociados, com melhor
enquadramento tarifário e eliminação de multas
por demanda de ultrapassagem, com previsão
de redução de R$ 143 mil/ano.
Para todas as instalações supridas em baixa
tensão, a concessionária foi acionada, admitindo a falha, e realizou correção na classificação

cadastral das instalações, para incidir no faturamento o desconto de 15% sobre a tarifa regulada pela Aneel. A projeção indica uma redução de
R$ 65 mil/ano e recuperação de R$ 325 mil, base
2007 retroagida por cinco anos.
No complexo ETA Guarará, das medições e
análises efetuadas na EEAT observou-se, pela
modulação da carga, a possibilidade de substituir o motor de 250 CV por outro de 150 CV, com
adequação do rotor da bomba. Nas medições e
estudos da EEAT Erasmo três motores de 100 CV
por dois de 125 CV também podem ser substituídos para melhoria na modulação da carga.

Equipamento de medição

COM+ÁG U A
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Participação intensa
O SEMASA já havia instituído em 2001 um
Comitê para Controle de Perdas, mas faltava
algo para colocar em prática as diversas ações
preconizadas de forma integrada. Conforme as
propostas do COM+ÁGUA o grupo passou a
ser chamado de Comitê Gestor de Controle e
Redução de Perdas de Água e Uso Eficiente de
Energia Elétrica, sem perder as características
originais, porém agregando outras áreas, como
a Comunicação. Este comitê intersetorial constituiu quatro grupos de trabalho (GTs):

Grupo I subprojetos um
e quatro macromedição e automação;
e gestão do uso de energia.

Grupo II subprojetos dois
e seis sistema cadastral e modelagem
hidráulica; e sistema de planejamento.

Grupo III subprojetos três e
cinco perdas reais e aparentes.
Grupo IV subprojetos sete,
oito e nove mobilização social que

Com atuações isoladas nos primeiros meses e
baixa resposta às atividades planejadas, optou-se
pela retomada das fases da metodologia do projeto. Um novo planejamento das atividades do
COM+ÁGUA foi feito em conjunto entre chefias,
consultores e Comitê Gestor.
Neste encontro, além do objetivo de reforçar
os nove planos de ação, foi também realizado o
descritivo do Plano de Gestão Integrada (PGI-1).
Esta mesma equipe se dedicou à integração desses trabalhos e, feitas as adaptações, foi realizada
a apresentação aos diretores. Depois de revisado,
o PGI-1, com os orçamentos adequados, foi aprovado pela diretoria gerando o PGI-2.
O PGI-2 foi apresentado para quase dois mil
funcionários, efetivos e terceirizados, por meio
das oficinas setoriais. Os facilitadores, funcionários
convidados para ministrarem estas oficinas, foram
escolhidos de acordo com as suas habilidades e
desenvoltura em se relacionar com os colegas de
trabalho, tornando o trabalho mais produtivo.

humanizou as ações técnicas, uma vez que chamou
os funcionários para entenderem e opinarem
a respeito do tema dentro da autarquia.
O Grupo IV é formado por sete participantes,
sendo quatro deles coordenadores dos Grupos de Trabalho descritos; um, coordenador do
Comitê Gestor; um, representante dos Agentes
de Combate ao Desperdício (ACDs); e um, representante da Superintendência.
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Oficinas setoriais

Reunião de capacitação em processo
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MOB capacita duas mil pessoas

Gincana temática COM+ÁGUA

Em setembro/2007, o Projeto COM+ÁGUA
foi apresentado para todos os funcionários do
SEMASA por meio de Oficinas Setoriais participativas com duração de quatro horas cada. O
programa da oficina compreendia apresentação teatral, projeção de vídeo de sensibilização sobre o uso criterioso da água potável e da
energia, apresentação em slides sobre os objetivos do projeto e discussão em grupo sobre
sugestões de problemas e soluções que poderiam ser adotadas pelo prestador.
No momento do trabalho participativo o
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público era dividido em pequenos grupos que
depois apresentavam suas sugestões sobre perdas de água, desperdício e eficiência energética para todos os presentes. Em uma plenária ao
final de cada oficina eles decidiam quais eram
as sugestões mais relevantes para enviar ao Comitê Gestor. Durante essas oficinas não houve a
formalização dos Agentes de Combate ao Desperdício (ACDs) e sim a inscrição de voluntários
para posterior definição.
Participaram 1.159 dos 1.341 funcionários efetivos. Houve seqüência com oficinas oferecidas

para os cerca de 900 funcionários terceirizados,
estas em um formato mais curto, com duração
reduzida de duas horas e de caráter informativo.
Neste momento foram convidados também os
182 funcionários efetivos que de alguma forma
não puderam comparecer nas primeiras oficinas
por diversos motivos, como férias, licença médica, etc. Estas oficinas contaram com a participação de mais 789 funcionários.
Num total de 59 oficinas foram contemplados
todos os 11 setores da empresa e 1.948 funcionários, entre efetivos e terceirizados, e 63 voluntários
que, posteriormente, foram formalizados como
Agentes de Combate ao Desperdício (ACDs). A
alta participação e o interesse dos funcionários
geraram 803 propostas de melhorias onde foi necessária a análise do Comitê Gestor, que decidiu
realizar um planejamento estratégico para sistematizar as sugestões por tópicos e separá-las por
temas. Para facilitar o trabalho, essas sugestões
foram agrupadas em 23 tópicos e divididas em
três temas: Água, Eficiência Energética e Mobilização Social.
O Comitê Gestor e o Grupo de Trabalho MOB
do SEMASA têm se reunido e capacitado os 63
ACDs. Desde a apresentação do planejamento
das sugestões, se destaca a atuação dos ACDs
ante as demandas levantadas nas oficinas setoriais. Foram capacitados e aprenderam realizar
reuniões e falar em público, para que pudessem
aplicar essas formações no dia-a-dia, no trabalho, com a família e a comunidade. Para facili-

tar o trabalho e o deslocamento entre as áreas,
os ACDs elegeram através de voto individual
uma comissão de representantes com 15 membros titulares e sete suplentes. O mais votado
entre os 15 primeiros é também membro do
Comitê Gestor.
O plano de comunicação intensificou a divulgação das ações do projeto, os informativos são atualizados semanalmente nos murais,
intranet e outlook interno. O COM+ÁGUA foi
inserido em outros programas da autarquia,
discutido em reuniões com a comunidade e
utilizado como tema na gincana em comemoração ao aniversário do SEMASA. Foram criados
o Boletim COM+ÁGUA, banners com frases sobre o combate ao desperdício e a logomarca do
projeto.

Instalação de sensores – sugestão das oficinas setoriais

COM+ÁG U A
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Os ACDs em ação

Entendendo o projeto
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A sistematização das sugestões foi apresentada aos ACDs para acompanhamento e auxílio na
divulgação entre os colegas de trabalho. Muitas
delas foram implementadas imediatamente,
como a instalação de telhas translúcidas nos
quartinhos da equipe operacional que trabalha
no Departamento de Manutenção e Operação,
onde foi observado um aumento da luminosidade natural interior em até 750%, comprovada
por medições com um aparelho que afere o
nível de iluminação; alteração de procedimento
interno para atendimento mais eficiente nas
solicitações de manutenção predial; e a colocação de sensores de presença para economia de energia em alguns pontos estratégicos.
Algumas sugestões, que dependiam de aprovação de orçamento, também foram priorizadas,
como a reforma do decantador e a troca de rede
interna da ETA. Outras que já eram feitas foram
reforçadas, como a utilização de lâmpadas de
alto rendimento, ou já estavam previstas, como
a aquisição de 30 monitores LCD para os computadores.
Os ACDs passaram a participar de reuniões
mensais para entender melhor o projeto, abordado de maneira didática para entendimento
do conceito e da prática. Formações básicas de
como realizar reuniões e como falar em público incentivaram muitos deles a pesquisar o
tema no Centro de Referência em Saneamento
Ambiental, espaço do SEMASA que abriga
biblioteca, videoteca, auditório e onde são
realizadas as formações e algumas reuniões.

Reunião dos ACDs

As ações de mobilização que foram planejadas para a célula já estão sendo realizadas,
como entrega de informativos e orientação aos
moradores. Os ACDs passaram recentemente
por uma formação que foi oferecida pelo projeto para atuação em Mobilização Comunitária
e criaram a Blitz do Combate ao Desperdício,
cuja ação compreende a realização de vistoria e
pequenas intervenções de manutenção referentes ao projeto nas regionais do SEMASA.

COM+ÁG U A
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O IMPACTO
Mobilização Externa
Entre outubro/2007 e janeiro/2008 foram
realizadas várias atividades nas células, entre
reuniões comunitárias, orientação de equipes
comerciais para divulgação do COM+ÁGUA,
mensagem eletrônica avisando sobre as vistorias, preparação da equipe da central de atendimento. O GT MOB realizou ações de mobilização
interna e externa para apoiar a implementação
do subprojeto 5, de Controle e Redução de Perdas Aparentes, nas duas células escolhidas, pelas
parcerias com a Gerência Comercial e a Gerência
de Atendimento ao Usuário.
Uma equipe da Gerência Comercial vistoriou
e atualizou o cadastro de 967 imóveis na célula,
além de divulgar o COM+ÁGUA durante as vistorias, com orientações e entrega de folhetos
do projeto aos moradores. A Gerência de Atendimento ao Usuário foi mobilizada para veicular
mensagem eletrônica pelos telefones da Central
de Atendimento, avisando a respeito da vistoria
e informando que o COM+ÁGUA é um projeto
do governo federal de controle e redução de
perdas e combate ao desperdício de água, do
qual o SEMASA participa. As equipes dos Postos
de Atendimento e Central Telefônica de Atendimento ao Cliente foram orientadas com antecedência sobre as ações da equipe comercial nas
células e preparada para prestar informações e
esclarecimentos aos usuários sobre estas ações.
Todas as solicitações de serviço oriundas da cé-
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lula eram identificadas na linha de observação
do documento emitido.
O grupo de mobilização social se reuniu com
diversos segmentos da comunidade para informar a respeito do Projeto COM+ÁGUA, incluído
o Conselho Municipal de Gestão Ambiental de
Santo André (COMUGESAN).
Ações da Comunicação Social também ajudaram a divulgar as atividades do projeto na mídia local, como inserções de matérias em jornais
e inserção do logotipo em todos os materiais impressos desenvolvidos pela autarquia. Além de
folhetos, foram utilizadas todas as ferramentas
de comunicação interna, como murais, e o Boletim COM+ÁGUA veiculou as atividades dos ACDs
entre os funcionários da autarquia.

Segundo avaliação feita pela direção do SEMASA, o trabalho proposto pelo
COM+ÁGUA veio ao encontro de ações já desenvolvidas pelo prestador de serviço,
mas que precisavam de uma revitalização.
Havia um Comitê de Perdas composto apenas por áreas técnicas, não contando com
a participação de pessoas das áreas de comunicação social e educação ambiental.
As ações de controle e redução das perdas, bem como as ações relativas à energia elétrica, careciam de maior planejamento, sistematização e envolvimento dos
demais funcionários.
Ainda sob o ponto de vista da direção, o COM+ÁGUA contribuiu para reorganizar e dinamizar o trabalho da autarquia, trazendo novas ferramentas, que foram aos
poucos sendo incorporadas no dia-a-dia, e trazendo benefícios, como, por exemplo,
o reenquadramento tarifário das contas de energia elétrica.
Os funcionários foram envolvidos e hoje há um grupo de Agentes de Combate
ao Desperdício motivado e participativo. A oportunidade de colaborar com a gestão
do SEMASA, além da unidade em que trabalham, e a possibilidade real de intervir
fizeram com que muitos dos ACDs definissem a experiência no COM+ÁGUA como
emocionante.
As informações chegam a todos por meio de diversos canais de comunicação
e boletins específicos do projeto. O comitê está atuante e vem possibilitando um
verdadeiro gerenciamento integrado do controle e redução das perdas de água e do
uso de energia elétrica.

É preciso continuar

Mobilizando a comunidade

Agora o desafio é manter as ações de mobilização, para que os ACDs se sintam
preparados para organizar com autonomia suas atividades e manter o Comitê Gestor atuante, dando continuidade às diversas ações técnicas já planejadas. Os ACDs já
passaram por várias formações realizadas pelo Grupo de Mobilização Social, como
aprender a realizar reuniões, falar em público, como mobilizar a comunidade, comunicar-se utilizando diversos tipos de mídias e, o mais importante, atuarem como multiplicadores e formadores de opinião. É importante que as atividades de mobilização
social sejam participativas e continuem sendo discutidas, executadas e monitoradas,
ampliando ainda mais o comprometimento e a integração entre os funcionários.
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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 do prestador. 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.
O Indicador de Mobilização Social foi medido em dois momentos: novembro/2007 e maio/2008. No primeiro,
o SEMASA obteve o terceiro melhor resultado do COM+ÁGUA e, mesmo assim, procurou melhorar os índices,
buscando estratégias para promover a intersetorialidade.
As lacunas foram preenchidas, a eficácia das ações do Comitê Gestor teve aumento significativo, as oficinas
setoriais atingiram mais de 90% dos funcionários, os Agentes de Combate ao Desperdício estão organizados e
atuantes e, o mais importante, a sociabilidade e a integração entre os funcionários melhoraram bastante. Em relação aos índices de gestão, o SEMASA é destaque, possui uma excelente infra-estrutura, com capacidade técnica
e recursos humanos, propiciando um ambiente adequado para as propostas do COM+ÁGUA.

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 62.0 + 0.3 Iges 88.0 = 69.8
Maio/2008

Imob = 0.7 Imud 91.0 + 0.3 Iges 95.0 = 92.2
ACDs: participação foi decisiva no sucesso da mobilização
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Execução do Consórcio
Apoio

