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UMA POLÍTICA PARA O SANEAMENTO BÁSICO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Programa de Modernização do Setor Saneamento
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
Ministério das Cidades
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Este estudo procura compartilhar com profi ssionais 
e pesquisadores do setor saneamento a experiência do 
Projeto Demonstrativo Técnico e Institucional 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 Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Soro-
caba, desenvolvido no período 2005/2008. O projeto 
selecionou (maio/2005), por meio da Chamada Pública 
n.º 004/2005, dez prestadores de serviço, em dez cidades 
diferentes do Brasil, que se enquadravam em três catego-
rias defi nidas pelo número de ligações ativas de água.

COM+ÁGUA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Macromedição e Automação

2 Sistema Cadastral Técnico
     e Modelagem Hidráulica

3 Controle e Redução de Perdas Reais

4 Gestão do Uso da Energia

2

3

4

5

6 7

8

9

1

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

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

O todo e as partes

5 Controle e Redução 
     de Perdas Aparentes

6 Sistema de Planejamento

7 Instâncias Participativas

8 Comunicação Social

9 Educação e Cultura

Pactuação com direção do prestador

Diagnósticos Técnico 
e Social do prestador

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

GTs Téc

GT MOB

PGI 2  - direção ajusta 
e valida o PGI 1

PGI 3  - propostas dos funcionários
incorporadas ao PGI 2

Ofi cina Direção e Chefi as
Ofi cinas Setoriais 
com funcionários

ACDs

Ações no prestador

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

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

COMITÊ GESTOR

Planos de Ação 1 a 6

Planos de Ação 7, 8 e 9

Plano MOB Interna e Externa

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

Subprojetos
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Em Sorocaba, a diferença veio pelas mãos da nova geração, que aderiu de 
forma entusiasmada às atividades propostas pelo Projeto COM+ÁGUA e deu 
início a uma mudança cultural no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), 
que opera os serviços de água, esgoto e drenagem da cidade. Os funcionários 
mais jovens na área de engenharia ocupam cargos de execução e operação do 
sistema e foram os mensageiros dos novos conceitos e metodologias propos-
tos pelos consultores. 

O contato com tecnologias avançadas de controle e redução de perdas de 
água e a efi cientização do uso de energia elétrica abriram novos horizontes 
para os técnicos do prestador, que criou uma equipe para atuar no controle de 
vazamentos. Esse grupo implantou medidas de redução de pressão na rede, 
com resultados efetivos. Na área comercial, houve melhoria no processo de ma-
nutenção e administração do parque de hidrômetros.

A gestão de contas de energia elétrica trouxe mudanças na categoria tarifá-
ria do SAAE, gerando boas oportunidades de redução de custos. Foi criada uma 
equipe de manutenção preventiva, municiada com equipamentos do Projeto 
COM+ ÁGUA, que também promoveu redução no valor das contas de energia 
da prestadora e melhorou signifi cativamente a sua efi ciência.

O SAAE tem cerca de mil funcionários, lotados em dez unidades. O grupo de 
Mobilização Social promoveu a participação dos funcionários no COM+ÁGUA, 
realizando 38 ofi cinas setoriais e eventos de integração, como Mostras de Talen-
tos, Gincana/Torneio e Concurso do Mascote do SAAE. A equipe de educação 
ambiental, criada a partir do projeto, atua em escolas e comunidades divulgan-
do a economia de água e energia.

O grupo de mobilização conta com a colaboração voluntária de 143 fun-
cionários, que se tornaram Agentes de Combate às Perdas (ACPs) nas ofi cinas 
setoriais. É o maior número absoluto de multiplicadores do projeto, nos dez 
municípios onde o COM+ÁGUA foi implantado.

MUDANÇA CULTURAL

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

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

ROTEIRO DE TRABALHO
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SOROCABA

Perspectiva meramente ilustrativa

Oitava maior cidade do Estado

Sofre com a poluição 
da Grande São Paulo

Números do sistema
• 167.776 ligações de água ativas 

hidrometradas.

• 193.465 de economias ativas.

• 100% da população conectada 

ao sistema distribuidor.

• 98% do esgoto domiciliar é coletado.

• Extensão da rede: 1.752 km.
• Índice de consumo de energia elétrica 

(SNIS |058): 0,35 kWh/m3.
• Consumo energia elétrica água (SNIS A028): 

25.101 (100 kWh/m3).
• Perdas reais: 478 I/lig/dia.
• Perdas aparentes: 104,9 I/lig/dia.
• Perdas totais: 582,9 I/lig/dia.

Serviço Autônomo de Água
e Esgoto (SAAE)

Índice pluviométrico: 
1.400 mm (média ao ano)

Microrregião: Sorocaba
• Altitude média: 601 m

Clima subtropical

Fuso horário UTC-3

Área total 456 km2

Densidade 1.287 hab/km2

População 559.157 hab (IBGE/2007 - estimativa)

IDH 0,828 (PNUD/2004)

PIB R$ 9,186 bilhões (IBGE/2002-2005)

PIB per capita R$ 16.254,00  (IBGE/2002-2005)

Fundação 1654

Gentílico sorocabano

Bacia do Rio Sorocaba
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O maior afl uente 
Considerado o maior e principal afl uente da margem esquerda do Rio Tietê , o Rio Sorocaba 
tem 180 km de extensão em linha reta e 227 km considerando seu leito em trajeto natural. 
É formado pelos Rios Sorocabucu e Sorocamirim. Suas cabeceiras estão localizadas nos muni-
cípios de Ibiúna, Cotia, Vargem Grande Paulista e São Roque. Ocupa uma área de drenagem 
de 5.269 km2. Desemboca no Rio Tietê no município de Laranjal Paulista.

Ranking de cidades 
Sorocaba está entre as maiores cidades do Estado 
de São Paulo em número de habitantes. Ela tem 559.157 
habitantes. É a oitava população do Estado.

Ranking
• São Paulo 10.886.518.
• Guarulhos 1.236.192.
• Campinas 1.039.297.
• São Bernardo do Campo 781.390.

• Osasco 701.012.
• Santo André 667.891.
• São José dos Campos 615.948.
• Sorocaba 559.157.

Rio Sorocaba

Pólo industrial
De um antigo entreposto comercial, ponto de partida 
para as expedições de exploração do interior do Brasil, 
Sorocaba se transformou num importante pólo de de-
senvolvimento industrial, uma das cidades com maior 
poder de atração de investimentos privados do País. 
A cidade tem hoje cerca de 1.500 indústrias instaladas, 
13 mil pontos de comércio, 8.500 prestadoras de servi-
ços, nos mais diversos setores e negócios. 
As bases físicas sobre as quais se encontra o município 
começaram a ganhar forma há 123 milhões de anos, 
com a definição geológica da Bacia do Rio Sorocaba, na 
chamada depressão periférica. Nela desponta o Morro 
do Araçoiaba, pólo magnético regional, cercado pe-
las milenares trilhas indígenas do Peabiru, o caminho 
transul-americano que ligava os Oceanos Atlântico e 
Pacífico. 

Às margens do Rio Sorocaba habitavam os tupiniquins, 
do grupo tupi. Documentos residuais são encontrados 
acidentalmente, de tempos em tempos, sob a forma de 
urnas funerárias e objetos de pedra lascada e polida. 
Na Serra de Araçoiaba ou Morro Ipanema teve início a 
primeira exploração e produção do ferro (metalurgia) 
no Brasil, iniciada em 1586, com a descoberta do mine-
ral magnetita por Afonso Sardinha, e ampliada em 1810, 
com a criação da Real Fábrica de Ferro de São João do 
Ipanema (Real Fundição Ypanema). 
Na época do desbravamento do Brasil, existia na região 
apenas uma encruzilhada destacada por uma frondosa 
paineira, que ainda hoje se encontra no bairro batizado 
como Árvore Grande. Encontravam-se ali: índios, serta-
nistas, tropeiros e bandeirantes em viagem para descan-
so e comercialização.

SAAE conquista prêmio 
de gestão pública
Com base no projeto demonstrativo COM+ÁGUA foi desenvolvido o Relatório de Gestão para cumprir 
os critérios propostos pela comissão organizadora do Prêmio Sorocaba de Gestão Pública. Lançado 
em 2007 pela prefeitura de Sorocaba. Este prêmio é o primeiro realizado no País por uma administra-
ção municipal, por meio de parceria com o programa Gespública, do governo federal.
Após 3 meses de avaliação o SAAE de Sorocaba conquistou em agosto/2008 o troféu Bronze, além de 
um certifi cado e um cheque no valor de R$ 5 mil.
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CÉLULA DE CONTROLE

O Projeto COM+ÁGUA escolheu, com o prestador de serviço, áreas para coleta e análise de 
dados resultantes de medições de vazão e pressão e de detecção de vazamentos, chamadas 
Células de Controle. No SAAE de Sorocaba o projeto trabalhou com duas células. A primeira é 
a Célula Novo Eldorado, composta pelos bairros Jardins Astro e Bandeirantes, Vila Olímpia, os 
condomínios Village Verti, Saint Clare, Granja Olga I, Granja Olga II e Granja Olga III. A segunda é 
a Célula Nova Sorocaba, composta pelos bairros Nova Sorocaba e Jardim Los Angeles. 

A escolha dessas células foi determinada por fatores como a localização, por estarem em 
regiões da cidade com características adversas, por apresentarem facilidade de isolamento de 
limites de abastecimento e também pelos problemas já conhecidos pelo SAAE, como o parque de 
hidrômetros antigo; altas pressões e conseqüentemente alto índice de reparos; necessidade de 
adequação dos limites da célula e índices de perdas reais e aparentes elevados em comparação 
ao restante do sistema.

Novo Eldorado
A Célula Novo Eldorado é abastecida apenas 

pelo Reservatório Novo Eldorado, com capaci-
dade para 2 mil m3, que distribui água para o 
setor por gravidade. Este reservatório é alimen-
tado pelo Centro de Distribuição Vila Haro, que 
conduz a água por meio de um booster instala-
do na adutora de 400 mm de FoFo, chegando 
no reservatório com o mesmo diâmetro. 

Dentro dos limites da célula existe um 
booster com inversor de freqüência no bairro 
Jardim Astro, que viabiliza o abastecimento 
nessa região, injetando na rede um acréscimo 
de pressão. 

Em uma região mais elevada está em ope-
ração um reservatório apoiado, com capaci-
dade para 300 m3, e um reservatório elevado, 
com capacidade para 80 m3. Este último é 
acionado conforme a demanda no residencial 
Granja Olga II. O carregamento desses reser-
vatórios é realizado nos horários de menor 
consumo, em razão da maior pressão na rede, 
e no pico de consumo eles distribuem a água 
reservada pela região de cotas mais altas nas 
suas proximidades.

A Novo Eldorado tem uma confi guração 
favorável ao controle de perdas, com cerca de 
30 km de extensão de redes e 2 mil ligações 
aproximadamente, número compatível com 
as dimensões sugeridas pela metodologia da 
International Water Association. Tal cenário Instalação de macromedidor na Célula Novo Eldorado

propicia também boas condições para o con-
trole e monitoramento de indicadores. A popu-
lação estimada nesta célula gira em torno de 
9 mil habitantes e o número de economias não 
ultrapassa 2,2 mil . A cota de entrada é 660 m, 
com o ponto médio na cota 624 m e o ponto 
crítico na cota 658 m. 

Nesta célula existe um macromedidor na 
tubulação de saída do Reservatório Jardim Novo 
Eldorado, responsável pelo abastecimento da 
área. Todos os reservatórios dentro dos limites da 
célula são operados remotamente.

A Célula Novo Eldorado 
tem confi guração 
próxima ao recomendado 
pela IWA, com 
cerca de 30 km de redes 
e 2 mil ligações

Adução do centro de distribuição da Via Haro
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CÉLULA NOVA SOROCABA

A Célula Nova Sorocaba é abastecida pelo 
Centro de Reservação Vila Barão, que tem três 
reservatórios, dois apoiados, com capacidade para 
2 mil m3 cada, e um elevado, com capacidade para 
500 m3, e por um anel entre caixas. Eles fazem par-
te do sistema produtor da ETA Cerrado. 

Nesta célula, inicialmente, existiam sete entra-
das para o abastecimento de água. Foram realiza-
dos diversos testes de abastecimento em campo, 
com tentativas exaustivas de redução do número 
de redes de abastecimento da célula. Apesar das 
grandes difi culdades decorrentes das inconsistên-
cias e insufi ciências de informações cadastrais, as 
equipes técnicas do SAAE conseguiram isolar o 
abastecimento com apenas três entradas, iden-
tifi cadas com Reinero Corradini, Votuporanga e 
Iguape, a partir das quais foram dimensionados os 
macromedidores, oportunamente instalados.

A Célula Nova Sorocaba tem cerca de 20 km 
de extensão de redes e pouco mais de 3,8 mil liga-
ções. A população estimada nesta célula gira em 
torno de 15 mil habitantes e o número de econo-
mias não ultrapassa 4 mil. As cotas das três entra-
das Reinero Corradini, Votuporanga e Iguape são 
630 m, 600 m e 625 m, respectivamente, o ponto 
médio é de 604 m e o ponto crítico é de 630 m.

Para que as ações do COM+ÁGUA fossem 
iniciadas nas duas células, foram executados os 
testes de estanqueidade e adequação dos limi-
tes das áreas, obtendo-se um cenário favorável 
à implantação das diretrizes de redução de per-
das, previstas nos planos de ação e orientadas 

UM SERVIÇO DE 43 ANOS

Fachada do escritório central

pelos consultores do COM+ÁGUA. Estas células 
juntas possuem, aproximadamente, 48 km de 
redes, representando 2,8% do total de extensão 
de rede do sistema em Sorocaba.

O cadastro técnico das redes de água de 
Sorocaba encontra-se bastante desatualizado e 
inconsistente, o que difi culta análises mais deta-
lhadas da infra-estrutura, contudo, constata-se, 
após as ações do COM+ÁGUA, um ambiente 
propício, com o ferramental e a mobilização 
necessários para reverter esse quadro.

Instalação de macromedidor na Célula Nova Sorocaba

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto foi 
criado pela Lei n.° 1.390, de 31/12/65, como 
entidade autárquica municipal, com persona-
lidade jurídica própria, sede e foro na cidade 
de Sorocaba. A etapa seguinte dentro desse 
processo de evolução foi a implantação do 
tratamento da água captada. Num primeiro 
momento, em 1968, era feita apenas a cloração 
da água diretamente na captação, na Represa 
de Itupararanga. Em seguida, a partir de 4 de 
janeiro/1970 – quando entrou em operação 
a Estação de Tratamento de Água (ETA) do 
Cerrado –, Sorocaba começou a contar com 
água efetivamente tratada.

Hoje, o SAAE de Sorocaba cuida também do 
sistema de drenagem do município (investimen-

tos e operação) não sendo remunerado por isso. 
As receitas são exclusivamente provenientes da 
prestação dos serviços de abastecimento de água 
e coleta e tratamento de esgotos, que cobrem as 
necessidades do sistema de drenagem.

O Indicador de Sufi ciência de Caixa em 2005 
foi de 1,20. A evasão de receitas informada em 
2005 foi de 4%. A informação local estima em tor-
no de 20% a inadimplência.

A regulação dos serviços é feita informalmente 
pelo município. A Prefeitura autoriza os reajustes 
de tarifa do SAAE, mediante justifi cativa encami-
nhada ao prefeito. Por ser uma autarquia munici-
pal, todos os seus procedimentos são regulados 
por leis e decretos municipais. A tarifa média era 
de  R$ 2,21/m3. 
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Perdas de água
O sistema distribuidor tem uma setorização estabe-

lecida no cadastro, contudo há um grande caminho a 
percorrer em direção à atualização do sistema cadastral 
do SAAE. Os cadastros estão desatualizados e a ausência 
de um modelo hidráulico do sistema integrado difi culta a 
compreensão das variáveis do macrossistema.

O sistema tem áreas sujeitas a pressões elevadas, acima 
de 60 CA, e o cadastro informa a existência de válvulas redu-
toras de pressão, sendo uma delas colocada em operação 
durante o projeto. Existem instalados na rede TAPs para 
medição de pressão e de vazão por pitometria e redes anti-
gas. Os volumes perdidos em vazamentos, descargas de 
rede e outros usos especiais não são quantifi cados. Existe 
um Plano Diretor de Abastecimento de Água que conside-
ra as ampliações necessárias. Toda a água é medida, inclu-
sive nas entradas e saídas de reservatórios, com medidores 
velocimétricos. O monitoramento contudo é sistemático, 
mas sem gestão. Constata-se a necessidade premente de 
compatibilização dos cadastros técnicos e comerciais, de 

Perdas
Reais

Provocadas por vazamentos nas 
redes e ramais

Perdas 
Aparentes

Provocadas por erros de medição 
e fraudes

Perdas de água no SAAE de Sorocaba
• Índice de Vazamento da Infra-estrutura 12
• Perdas reais em relação ao volume disponibilizado

• Perdas aparentes em relação ao volume disponibilizado

• Perdas totais em relação ao volume disponibilizado

Demanda média

• Volume total disponibilizado (em 12 meses)

71.770.680 m3
• Demanda média (litros/segundo) 2.276
• Consumo per capita efetivo (litros/hab/dia) 208

9,0% 6.432.164 m3

40,8% 29.295.929 m3

104,9 l/lig/dia (margem de erro +/- 15,6%)

49,8% 35.728.093 m3

582,9 l/lig/dia (margem de erro +/- 18,3%)

478 l/lig/dia (margem de erro +/- 22,5%)

Energia Elétrica
O diagnóstico feito sobre o SAAE constatou a inexis-

tência de um sistema de gestão energética. O prestador 
de serviço tem um gasto anual com energia elétrica da 
ordem de R$ 8,5 milhões, sendo suas principais instala-
ções, em termos de porte, a Captação Ipaneminha (700 
kVA), ETA Cerrado (1.400 kVA), Captação e ETA Éden (500 
kVA), EAT Vila Haro (425 kVA), EAT Vila Barão (225 kVA) e 
Booster João Romão (225 kVA).

Os registros eram lançados manualmente em uma 
planilha. Não eram feitos gerenciamento de indicadores 
de efi ciência e diagnósticos energéticos para identifi ca-
ção de oportunidades de efi cientização. A prestadora 
de serviço sentia necessidade de adotar um software 
de gerenciamento. 

A análise para melhor enquadramento tarifário é feita 
na concessionária de energia elétrica por solicitação do 
SAAE. Não é o ideal, mas proporciona resultados satisfa-
tórios, coibindo absurdos. Não existiam multas por baixo 
fator de potência ou excedentes de reativo. Atualmente 
estão sendo levantadas as curvas características das prin-
cipais unidades de bombeamento, para análise de ren-
dimentos e alternativas de efi cientização. Também foi 
constatada a defi ciência de instrumentos de medições 
elétricas e hidráulicas. Não haviam rotinas de medição 
para obtenção de rendimento de conjuntos motobomba 
e coefi ciente C de adutora.

Mobilização social
Na época do diagnóstico (novembro/2005), o SAAE

estava modernizando a administração e realizando con-
curso público para ampliar o quadro de 791 funcionários. 
As áreas operacional e comercial desenvolviam ações para 
controle de perdas, mas não existia um comitê ou grupo 
intersetorial responsável pela articulação destas ações. 

Para informações e solicitações de serviços, os usuários 
dispunham da Central de Atendimento informatizada, fun-
cionando de 2ª/6ª-feiras no horário comercial, do serviço 
telefônico 0800 disponível 24 horas (inclusive aos sábados, 
domingos e feriados) e do site interativo do prestador. 

A coordenadoria especial de comunicação, vinculada 
à direção geral, era responsável pela divulgação do SAAE 
na mídia, pela manutenção do site e por uma campanha 
sobre o uso racional da água para a população, com folhe-
tos informativos e spots de rádio e TV. A comunicação 
interna era realizada através de memorandos, murais das 
unidades, contatos pessoais, telefônicos ou via e-mail. Não 
havia jornal ou boletim informativo.

Estava em estudo um programa anual de capacitação 
e reciclagem dos funcionários. Os cursos e treinamentos 
eram realizados de acordo com as demandas das áre-
as. Não existiam grupos culturais organizados. Na ETA 
Cerrado e na ETE S-1 eram realizadas atividades de educa-
ção ambiental com alunos e grupos diversos, com apoio 
de maquete, folhetos e vídeos.

Diagnóstico
A partir do ferramental disponibilizado pelo COM+ÁGUA para o diagnóstico de perdas do sistema, e de uma série de 

dados tabulados pelas equipes do SAAE, foram estimadas as perdas reais de água no munícipio em 40,8%, foram tam-
bém estimadas perdas da ordem de 9% em irregularidades, manutenção inadequada e fraudes (perdas aparentes).

forma a viabilizar o gerenciamento integrado por Zona de 
Medição e Controle (ZMC), e o controle efetivo das perdas. 
É necessário ainda instituir procedimentos para atualização 
e complementação permanente do cadastro e a emissão 
de relatórios gerenciais, bem como instituir políticas que 
garantam a confi abilidade da micromedição.

O gasto anual com energia elétrica 
no prestador é de R$ 8,5 milhões

O SAAE estava ampliando seu 
quadro de funcionários
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Durante o desenvolvimento do Projeto 
COM+ÁGUA no SAAE, foram promovidos cur-
sos de capacitação em processo e de assis-
tência técnica aos funcionários. Uma das 
capacitações aplicadas, de suma importân-
cia, foi relativa à modelagem hidráulica, que 
permitiu análises de comportamento do sis-
tema em cenários diversos, simulados pelos 
operadores. 

Tal ferramenta, além de propiciar o pleno 
conhecimento da operação, permitirá estu-
dos de viabilidade técnica e econômica das 
ações planejadas, sem custos ao prestador de 
serviços. 

No prestador, ainda que com restrições de 
recursos humanos para o desenvolvimento 
da modelagem nas células de controle, os 
técnicos do SAAE, capacitados pelas ações do 
COM+ÁGUA, lançaram mão deste recurso para 
estudar situações problemáticas de abasteci-
mento em algumas áreas do sistema, a exem-
plo do Poço São Roquinho - Fazenda Genebra, 
que consiste num projeto onde foram dimen-
sionadas redes e demais elementos do siste-
ma, como bombas e Válvulas de Redução de 

Inovações impulsionam a gestão

Modelo hidráulico do Poço Roquinho - Fazenda Genebra

A modelagem 
hidráulica foi aplicada em 
áreas problemáticas

Capacitação em processo

Pressão (VRPs), e ainda da Vila Fiori, onde o 
recurso foi utilizado para análise de perdas de 
carga em ramos de rede e auxílio às hipóteses 
de vazamentos.

Nesta área foi proposta, ainda, a constru-
ção e calibração de modelos hidráulicos, tanto 
para a Célula de Controle quanto para a rede 
macroesqueleto do sistema. Tudo isso com 
a finalidade de utilizar, sistematicamente, o 
modelo hidráulico como ferramenta de auxí-
lio na gestão da operação e planejamento de 
Sistemas de Abastecimentos de Água. Para os 
itens macromedição e automação, definiu-se 
um conjunto de diretrizes específicas.

Foi estabelecido que os equipamentos 
adquiridos no âmbito do Projeto COM+ÁGUA 
fossem instalados nas linhas de abastecimento 
de cada Zona de Medição e Controle, defi -
nida em conjunto com o SAAE e a consul-
toria. Nestas áreas, que durante a execução 

do programa foram chamadas de Células de 
Controle, foram feitos os procedimentos e 
análise em tempo hábil. 

O prestador de serviços, então, escolheu 
áreas para coleta e análises de dados de 
medições de vazão e pressão e de detecção 
de vazamentos para obtenção de subsídios. 
Dados como vazões macromedidas, volumes 
acumulados no tempo, pressões em pontos 
notáveis do setor e mapeamento de áreas de 
vazamentos ajudaram a compor o banco de 
dados usado na avaliação do sistema.

Foram desenvolvidos os levantamentos 
por meio de questionário com as chefias 
de departamento e setores para estudar 
as necessidades administrativas e opera-
cionais dentro do SAAE, de forma a cola-
borar com a gestão e execução de todas 
as atividades e procedimentos do presta-
dor de serviços. Essas propostas levanta-
das foram encaminhadas para avaliações 
dos diretores.

Com o objetivo de aperfeiçoamento do 
cadastro técnico, alguns funcionários do 
SAAE participaram de capacitações em dois 
diferentes sistemas de geoprocessamento 
oferecidos pelo mercado para melhor avaliar 
as aplicações destas ferramentas no prestador 
de serviço. 

O resultado desses empreendimentos 
estão sendo avaliados pela alta administra-
ção, para futuras aquisições.

Atividade de atualização cadastral
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Controle dos equipamentos 
Em atendimento aos objetivos e premis-

sas estabelecidos pelo PMSS e às metas do 
plano de ação do subprojeto Controle e Redu-
ção de Perdas Reais, a ementa para as ações 
de treinamento em processo, relacionadas às 
medições de grandezas hidráulicas, combate 
a vazamentos não visíveis e estudos para con-
trole de pressões, foi construída sobre uma 
base teórica capaz de promover o nivelamen-
to dos conceitos básicos de hidráulica e de 
engenharia de operação de sistemas distribui-
dores de água entre os integrantes do curso. 
A partir dessa base teórica, foram apresentados 
conceitos e fundamentos abordados em estu-
dos de controle de perdas, técnicas e equipa-
mentos relacionados.

Nesta oportunidade, na Célula Novo Eldora-
do foram realizadas medições demonstrativas 
de vazão e pressão e os resultados obtidos 
demonstraram que o booster existente na 
célula necessitava de regulagem por causa 
das sobrepressões medidas no ponto críti-
co, reiteradas pelos históricos de vazamentos. 
Após as medições foi refeita a regulagem do 
inversor de freqüência utilizando como refe-
rência as informações das medições nos pon-
tos de pressão defi nidos durante a capacitação 
em processo. 

Essa ação permitiu uma redução satisfató-
ria no número de vazamentos visíveis e das 

ocorrências de arrebentamentos pelo canal de 
atendimento ao cliente. 

Em março/08 foi criada e implementada 
uma equipe de manutenção preventiva de 
equipamentos eletromecânicos.

Manutenção de hidrômetros

Balanço Hídrico da Célula Nova Sorocaba

Balanço Hídrico da Célula Nova Eldorado

Balanço Hídrico – mar/08

volume anual de 
entrada no sistema

799.248 m3/ano

margem de erro (+/-) 1,2%

consumo autorizado
544.228 m3/ano 
margem de erro 

(+/-) 0,1%

consumo  
autorizado faturado

540.728 m3/ano

consumo medido faturado
540.728 m3/ano água faturada

540.728 m3/anoconsumo não medido faturado 
0 m3/ano

consumo autorizado 
não faturado
3.500 m3/ano 

margem de erro 
(+/-) 17,9%

consumo medido não faturado 
1.000 m3/ano

água não faturada
258.520 m3/ano 
margem de erro 

(+/-) 3,7%

consumo não medido não faturado
2.500 m3/ano 

margem de erro (+/-) 25,0%

perdas de água 
255.020 m3/ano 
margem de erro 

(+/-) 3,7%

perdas aparentes 
132.911 m3/ano 
margem de erro 

(+/-) 11,4%

consumo não autorizado 
5.840 m3/ano 

margem de erro (+/-) 35,4%

imprecisões dos medidores e erros
 de manipulação dos dados

127.071 m3/ano 
margem de erro (+/-) 11,8%

perdas reais 122.109 m3/ano 
margem de erro (+/-) 14,6%

volume anual de 
entrada no sistema

787.881 m3/ano

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

consumo autorizado
559.910 m3/ano 
margem de erro 

(+/-) 0,8%

consumo  
autorizado faturado

544.152 m3/ano

consumo medido faturado
544.152 m3/ano água faturada

544.152 m3/anoconsumo não medido faturado 
0 m3/ano

consumo autorizado 
não faturado 

15.758 m3/ano 
margem de erro 

(+/-) 30,0%

consumo medido não faturado 
0 m3/ano

água 
não faturada

243.729 m3/ano 
margem de erro 

(+/-) 6,5%

consumo não medido 
não faturado 15.758 m3/ano 

margem de erro (+/-) 30,0%

perdas de água
227.972 m3/ano 
margem de erro 

(+/-) 7,2%

perdas aparentes
156.180 m3/ano 
margem de erro 

(+/-) 15,7%

consumo não autorizado
31.025 m3/ano 

margem de erro (+/-) 47,2%

imprecisões dos medidores e erros 
de manipulação dos dados

125.155 m3/ano 
margem de erro (+/-) 15,7%

perdas reais 71.792 m3/ano 
margem de erro (+/-) 41,0%

Balanço Hídrico – ago/08

A regulagem do booster na 
célula Novo Eldorado reduziu 
os vazamentos visíveis
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Conforme dados do Balanço Hídrico, anali-
sando o valor de Perdas Reais Anuais Inevitáveis 
(PRAI), de 27.775 m3/ano, e comparando com 
o valor das Perdas Reais Anuais Correntes 
(PRAC), de 71.792 m3/ano, constatou-se  que,  
embora haja um  potencial de redução de per-
das reais, esses valores traduzem uma condi-
ção infra-estrutural de rede relativamente boa. 
Contudo, há que se considerar que os dados 
de alimentação deste Balanço merecem um 
refi namento e uma análise crítica, uma vez que 
o macromedidor da célula foi implantado em 
janeiro/2008 e os dados acima contemplam, 
portanto, extrapolação de valores.

Fomentou-se, ao longo do projeto, o uso 
de recursos adicionais para a verifi cação e 
aceitação dos resultados de perdas. Dentre 
este ferramental destacam-se as planilhas de 
Modelagem de Perdas Reais Anuais Correntes 
(MMPRAC) que calibram resultados de perdas 
reais a partir de informações de vazões míni-
mas noturnas e condições infra-estruturais de 
redes da ZMC, bem como a de Modelagem 
de Perdas Aparentes a Partir do Consumo Per 
Capita Efetivo, que estima valores da perda 
aparente comparando-os com resultados obti-
dos no Balanço Hídrico.

Em dezembro/2007, houve substituição 
parcial do parque de hidrômetros da célula. 
Paralelamente a estas ações, o SAAE otimizou

Prestadora  se moderniza Propostas de 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 confi abilidade da micro-

medição com a emissão de relatórios gerenciais;

• Estabelecer políticas para o sistema de faturamento e cobrança, com a emissão de relatórios gerenciais;

• Aperfeiçoar a atualização do cadastro comercial;

• 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;

• Aperfeiçoar as técnicas para a aquisição de hidrômetros;

• Buscar o aperfeiçoamento entre micro e macromedição, de maneira a propiciar dados mais precisos para a inter-

pretação da matriz do Balanço Hídrico;

• Desenvolver programas permanentes de combate às fraudes em ligações inativas e/ou cortadas.

a vazão do booster de alimentação da área.
Seguindo metodologia sugerida no Projeto 

COM+ÁGUA e recomendações da equipe de con-
sultores, o SAAE vem realizando sistematicamente, 
desde de março/2008, pesquisas de vazamentos 
no sistema, com a recém-implementada equi-
pe com atuação exclusiva nesta atividade. Esta 
equipe, devidamente municiada com os recursos 
necessários à pesquisa acústica, está designada a 
varrer as ZMCs do sistema periodicamente, locali-
zando e documentando os vazamentos.

A institucionalização do uso do ferramen-
tal, disponibilizado pelo projeto como ins-
trumento de apoio na operação, vem sendo 
implementada e absorvida satisfatoriamente 
pelo corpo técnico do SAAE.

O uso de ferramentas gerenciais consti-
tui-se num passo importante a caminho da 
modernização do segmento de saneamento 
no Brasil, e conseguir inserir tais conceitos no 
dia-a-dia do prestador, especifi camente no 
caso do SAAE, certamente foi um dos grandes 
feitos do Projeto COM+ÁGUA. Detallhe interno do hidrômetro Estudo de perfi l de consumo

O SAAE passou a ter uma 
equipe dedicada à pesquisa 
sistemática de vazamentos 
no sistema
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Com foco na gestão de qualidade, o aper-
feiçoamento do sistema comercial do SAAE foi 
fundamental para a execução do programa. 
Para que isso ocorresse, era necessário compa-
tibilizar o cadastro técnico-operacional, inte-
grando a macro e a micromedição por setores 
de abastecimento, e o estabelecimento de uma 
sistemática de atualização cadastral do cliente, 
da ligação e de hidrômetros. 

As propostas feitas pelo COM+ÁGUA tinham 
como objetivo concretizar ações simples, mas 
fundamentais para o sucesso do programa, 
como colecionar o histórico de dados em pla-
nilhas via sistema comercial, com base na atu-
alização do cadastro comercial e a respectiva 
compatibilização com o cadastro operacional, 
realizar substituições de hidrômetros em casos 
de desgaste natural ou instalações inclinadas e 
gerenciar fraudes nas ligações de água e possí-
veis erros de leitura.

Seguindo a tendência de difusão de conhe-
cimento de forma padronizada, em junho/2007 
foi realizado o curso Gestão Comercial e Técnicas 
de Controle e Redução de Perdas Aparentes 
(módulo I). 

Foram abordados os seguinte  itens: Balanço 
Hídrico; cadastro comercial; cadastro técnico 
georreferenciado no apoio da gestão comercial; 
sistema metrológico de um parque de hidrôme-
tros; metodologia  para  determinar  a  submedi-

Construção de uma nova gestão
ção; processos comerciais; fraudes; e um estudo 
de caso aplicado.

A etapa da capacitação ocorrida em novem-
bro/2007 serviu para aperfeiçoar os instrumentos 
de gestão cadastral e Balanço Hídrico; o gerencia-
mento 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.

No que se refere às perdas reais, o envolvi-
mento efetivo teve início com a capacitação de 
pessoal para a realização de medições de gran-
dezas hidráulicas, de combate a vazamentos 
não visíveis e estudos para controle de pressões. 
O objetivo dos consultores era padronizar con-
ceitos básicos de hidráulica e de engenharia de 
operação de sistemas distribuidores de água. 
Os participantes tiveram acesso a conceitos e 
fundamentos sobre controle de perdas, técnicas 
e equipamentos, tudo da forma mais detalhada 
e pedagógica possível.

A capacitação 
expositiva e conceitual 
teve a participação 
de cinco funcionários 
do SAAE

Tópicos da Capacitação
• Cadastro: Foram apresentados os conceitos de regis-

tro cadastral, base cadastral, base cartográfi ca, movi-

mentação cadastral, gestão cadastral, compatibiliza-

ção dos cadastros comercial e operacional, cadastro 

de logradouros e quadras, cadastro dos setores de 

abastecimento/esgotamento (setorização);

• Micromedição: Foram apresentadas e discutidas no-

ções básicas de hidrometria, referências normativas, 

conceitos básicos, condições gerais, o hidrômetro, ti-

pos de hidrômetros, funcionamento do hidrômetro, 

precisão e classe metrológica e causas do seu mau 

funcionamento;

• Fraudes: Foram apresentados os conceitos referen-

tes aos tipos de fraudes e infrações, análise crítica de 

perfi l de consumos x cadastros, processos de nego-

ciação, detecção de indícios/recuperação de consu-

mos, procedimentos-padrão, aplicação de sanções, 

apuração do consumo fraudado, fi scalização, ações 

de combate às fraudes e avaliações econômicas e fi -

nanceiras;

• Lacre: Houve orientação sobre a necessidade 

de garantir a segurança nos processos de substitui-

ção e instalação, diminuindo assim as oportunida-

des de fraude, a partir de programas de lacração de 

cavalete;

• Problemas técnicos: Foram encontrados cavaletes 

de ferro sem registro, antes do medidor e com tornei-

ras no cotovelo após o hidrômetro. Foi discutida a im-

portância de monitorar estas ligações, ante a facilida-

de para mexer nas instalações domiciliares, podendo Bancada de manutenção de hidrômetros

acarretar mais perdas. Também foram identifi cados 

problemas técnicos com hidrômetros;

• Instalação: Não existe um padrão de instalação defi -

nido pelo SAAE e, em campo, é possível identifi car vá-

rios tipos, inclusive cavalete sem proteção nenhuma;

• Dimensionamento: Segundo os participantes, o di-

mensionamento é feito com base em tabelas antigas e 

desatualizadas.
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Em relação à questão de micromedição do 
SAAE, os consultores do Projeto COM+ÁGUA 
avaliaram que o sistema do prestador apresen-
tava pontos positivos, mas que precisavam de 
ajustes. A identifi cação do imóvel adotada, por 
grupo, setor, quadra e seqüência, por exemplo, 
facilitava a localização das ligações, já que a 
numeração das ruas muitas vezes não possui 
padrão. Quanto ao formulário Levantamento 
Cadastral, utilizado pelo SAAE, verifi cou-se que, 
embora o documento possua informações 
referentes ao hidrômetro, faltam campos para 
outras informações importantes para a atualiza-
ção do cadastro de clientes e ligação.

Nos exercícios de campo de micromedição 
foi identifi cada a necessidade de um levan-
tamento e acerto de cadastro de hidrômetro 
detalhado, pois não existiam informações no 
cadastro sobre tipo de hidrômetro e os dados 
sobre a sua numeração eram confl itantes. O 
parque de hidrômetros tem idade média de 20 
anos e grande quantidade deles com instalação 
inclinada. Deve-se destacar que o grau de sub-
medição do parque de hidrômetros encontrado 
foi de 12,85% com uma margem de incertezas 
de +/- 29,07.

O SAAE de Sorocaba possui três bancadas de 
aço inoxidável para calibração de hidrômetros, 
entretanto aguarda a certifi cação do INMETRO. 

Novos parâmetros
Com a capacitação dos funcionários, os 

consultores puderam apontar outras ações de 
controle de perdas aparentes, como manter 
intercâmbio com a área operacional, para atu-
alização do cadastro comercial de acordo com 
os setores de abastecimento; defi nir com a área 
operacional o histograma de consumo para, em 
conjunto, identifi car os possíveis locais com per-
da de água; replicar os conhecimentos obtidos 
no treinamento para todo o corpo de funcio-
nários; envolver as áreas de mobilização social, 
tanto do pessoal interno como externo para o 
controle e redução das perdas de água e gerar 
programas para reduzir o desperdício de água.

Outra ação sugerida foi a de identifi cação 
e gerenciamento dos clientes especiais, que 
representam parcela signifi cativa do faturamen-
to e arrecadação do prestador.

O SAAE de Sorocaba realiza apenas uma fi s-
calização de caça-fraude, porque procedimen-
to estabelece a necessidade do registro de 
todas as ações realizadas com a presença da 
autoridade policial para elaboração do Boletim 
de Ocorrência. Recomendou-se a ampliação 
da equipe e, para agilizar as atividades, a 
alteração do procedimento em vigor. O com-
parecimento da autoridade policial somente 
seria necessário caso o cliente se recusasse a 
reconhecer a irregularidade.

Mudanças no Cadastro Comercial:
• Base Cartográfi ca e Movimentação Cadastral: o prestador cadastrou todas as rotas de leitura com a localização dos 

hidrômetros e está recadastrando os consumidores em campo, para atualização do cadastro dos hidrômetros e dos 

clientes;

• Compatibilização dos cadastros comercial e operacional: foi feito um cadastro de todas as rotas de leitura, com a 

localização dos hidrômetros. A leitura passou a ser simultânea e mensal, bem como por setor de abastecimento;

• Cadastro de logradouros: foram padronizados os logradouros em todo o município;

• Cadastro dos setores de abastecimento/esgotamento: foi compatibilizado com o cadastro comercial.

Categoria Quant. Ligações Quant. Economia

Comercial 83 131

Industrial 18 18

Pública 8 8

Assoc. Benef. 1 1

Assoc. Especial 0 0

Associação 0 0

Residencial 2.262 2.463

Total 2.372 2.621

Novo Eldorado

Categoria Quant. Ligações Quant. Economia

Comercial 282 282

Industrial 16 16

Pública 18 18

Assoc. Benef. 2 2

Assoc. Especial 14 14

Associação 0 0

Residencial 3.000 3.110

Total 3.332 3.442

Nova Sorocaba
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Rumo à eficiência

O início dos trabalhos da consultoria no SAAE 
Sorocaba foi focado, assim como nos demais 
prestadores, na capacitação para a gestão do 
uso efi ciente de energia elétrica, baseada em 
um trabalho de diagnósticos e medições. Para 
atingir as metas propostas, o prestador neces-
sitava, basicamente, de capacitação para seus 
colaboradores, que participaram, efetivamente, 
dos cursos promovidos pelos consultores do 
Projeto COM+ÁGUA.

Durante todo o processo de implementa-
ção do programa no SAAE foram designados 
pelo prestador técnicos de diferentes áreas para 
receberem informações e atualizações sobre os 
assuntos referentes à energia elétrica. E aqui 
vale a pena mencionar um fato curioso, que 
mostra o interesse real dos participantes nas 
inovações propostas pelos consultores.

Em uma das capacitações, que tratava do 
assunto perdas de transformação, o operador de 
uma das ETEs do SAAE teve a curiosidade de exa-
minar as contas de sua unidade e descobriu que 
estava sendo cobrada, indevidamente, uma taxa. 
Em seguida foi encaminhada a ocorrência para a 
concessionária, que imediatamente suspendeu 
tal cobrança. 

Enfi m, observou-se, em todas as capaci-
tações, um acentuado interesse e alto grau 
de participação por parte dos treinandos. A 
Engenharia, composta pelos técnicos direta-
mente envolvidos com o subprojeto, também 
teve sua participação caracterizada pelo inte-
resse e absorção das técnicas correntes, como 
planilhas de análise tarifária, planilhas de aná-
lise de rendimento de conjunto motobomba e 
software de gerenciamento de energia.

Introdução do Pitot na rede

Atividade de capacitação de equipe

Multimedidor de grandezas elétricas utilizado nas medições

Medições elétricas
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O programa de capacitação se dividiu em 
três fases. Na primeira, foi feito o treinamento 
em  grandezas elétricas e hidráulicas presentes 
em um sistema de bombeamento. Nesse caso, 
foram estudados os conceitos, técnicas para 
medições, como se relacionam, como podem 
gerar um maior ou menor custo em razão dos 
procedimentos operacionais.

Na segunda etapa, foi feita a capacitação 
em 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, rota-
ção, temperatura, vibração, data logger, medi-
dores de vazão, pressão e nível.

A última fase do treinamento foi focada 
na capacitação em legislação tarifária do setor 

elétrico: estrutura tarifária; comparação de van-
tagens e desvantagens entre as opções; como é 
faturada a energia; indicadores; multas e ações 
corretivas; e interpretação e análise da conta. 

Para que esses estudos fossem realizados, 
os consultores forneceram e acompanharam a 
aplicação dos instrumentos de medição. 

Com todas essas ações foi possível identifi -
car oportunidades para redução dos gastos por 
medidas administrativas, elaborar e implantar 
os procedimentos necessários para a gestão 
energética, com o objetivo de mudar o foco do 
controle da conta para o controle do processo.

Também foi possível defi nir campanhas de 
medição e checar os equipamentos necessários 
para execução das medições. 

O processo incluiu ainda a análise da efi ci-
ência de conjuntos motobomba, da efi ciência 
do uso das estruturas elétricas e hidráulicas do 
sistema e da efi ciência dos procedimentos ope-
racionais; e uso de inversores de freqüência.

Esse apoio técnico foi dirigido também para a 
elaboração de projetos para captação de recursos 
para efi ciência energética com a ELETROBRÁS/
Procel/Sanear e Aneel/Concessionárias. 

Ao fi nal do projeto, foram feitas as recomen-
dações de práticas para um programa de manu-
tenção preditiva, a partir de que a efi ciência 
começa por uma boa manutenção.

Mudança de foco

Conjunto motobomba no qual foram realizadas as medições

O processo incluiu a análise 
da efi ciência de conjuntos 
motobombas, do uso das 
estruturas elétricas e hidráulicas 
do sistema e dos procedimentos 
operacionais e o uso de 
inversores de freqüência

Preparativos para as medições
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coordenação do pro-
jeto demonstrativo do 
SAAE e os funcionários 
de todas as unidades. 
Os ACPs atuam em 
conjunto com o GT 
MOB na divulgação 
das atividades do pro-
jeto e na mobilização 
dos colegas dos seus 
setores de trabalho.

O primeiro Comitê Gestor do SAAE foi constituído 
no seminário de devolução dos diagnósticos técnico e 
social ao prestador, em janeiro/2007, iniciando a ela-
boração dos planos dos nove subprojetos COM+ÁGUA. 
A coordenação do comitê era exercida por um assessor 
da direção geral com inúmeras outras atribuições. 

A sobrecarga de atividades do coordenador difi cul-
tava o funcionamento regular do comitê e o desenvolvi-
mento das atividades previstas.

Alertada pela coordenação do COM+ÁGUA, a direção 
geral do SAAE promoveu a alteração dos representan-
tes do Comitê Gestor, em maio/2007, que passou a ser 
coordenado por uma funcionária com dedicação exclu-
siva ao projeto. O Comitê Gestor e os seus quatro grupos 
de trabalho começaram a realizar com regularidade 
as reuniões semanais. O Plano de Gestão Integrada 1 
(PGI 1), articulando os planos de ação dos subprojetos, 
foi concluído em julho e apresentado na ofi cina de dire-
ção e na ofi cina de chefi as, realizadas no mês seguinte. 
A direção geral aprovou o PGI 1 (transformando-o no 
PGI 2) e um orçamento de R$ 1.160 mil para o desenvol-
vimento do projeto no SAAE e no município.

Na etapa seguinte, o Comitê Gestor realizou 38 ofi -
cinas setoriais para a mobilização dos funcionários de 
todas as áreas e unidades da autarquia, no período de 
29 de agosto a 15 de outubro/2007. Os 901 funcionários 
que participaram das ofi cinas conheceram e debateram 
o COM+ÁGUA, elaborando propostas para implementar 
a gestão integrada das perdas de água e do uso efi ciente 
de energia nos seus setores de trabalho e no município. 

O grupo de mobilização (GT MOB) sistematizou as 
propostas dos funcionários, evitando a repetição de 

projeto, que em oito dos dez prestadores participantes 
do COM+ÁGUA, optaram pelo nome de Agentes de 
Combate ao Desperdício (ACDs) proposto na metodolo-
gia. Os grupos de ACPs foram organizados pelo GT MOB 
tendo como critério a unidade do SAAE na qual traba-
lham (sede, departamentos de água, esgoto, drenagem 
e materiais, ETA e ETE), para facilitar as reuniões e as 
atividades dos agentes.

Em dezembro/2007, o GT MOB promoveu a eleição 
dos representantes dos grupos, que passaram a participar 
das reuniões do Comitê Gestor, fazendo o elo entre a 

Mobilização e integração

Propostas apresentadas 
nas ofi cinas
7% campanhas educacionais, 8% capacitações, 

9% correção de vazamentos, 12% aquisição/ 

manutenção de equipamentos e viaturas, 

16% comunicação interna/externa, 23% ações 

para racionalizar o uso de água e energia e  
25% diversos.

idéias, e incorporou 67 novas ações ao Plano de Gestão 
Integrada do projeto. Desse modo, a terceira e última 
versão do plano (PGI 3) foi elaborada com a participa-
ção de todos os níveis hierárquicos do SAAE Sorocaba. 
Algumas propostas, como a colocação de caixas de 
sugestões nas unidades, foram imediatamente imple-
mentadas pelo Comitê.

Nas ofi cinas setoriais, 143 funcionários se tornaram 
Agentes de Combate às Perdas (ACPs), nome adotado 
no SAAE para designar os multiplicadores voluntários do 

Ofi cina Setorial

Eventos de integração dos funcionários

Em razão do grande número de funcionários, unidades e setores do prestador, o grupo de mobilização 
social também realizou diversos eventos para fortalecer a integração e a valorização dos funcionários, como: 
Café com Arte, durante as ofi cinas setoriais; mostras de talentos; festa de confraternização no fi nal de 2007; 1ª 
Gincana/ Torneio do SAAE, em abril/2008; Concurso do Mascote; Projeto Conheça o SAAE; e criação do Grupo 
de Ciclistas. Embora não houvesse tradição nesse tipo de evento, a direção geral deu total apoio às iniciativas 
do projeto. E institucionalizou o Comitê Gestor, por meio da Portaria 192/2008.

Concurso mascote Festa no fi nal do ano de 2007
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Projeto envolveu escolas e comunidades

Na semana de 17 a 21 de dezembro/2007, o grupo de mobilização e o coordenador do subprojeto 
1 - Macromedição e Automação realizaram ofi cinas informativas para os funcionários dos setores de 
Atendimento e Fiscalização sobre a instalação dos macromedidores e demais ações previstas para as 
células, para que os funcionários pudessem informar corretamente os usuários com os quais têm con-
tato direto, ante a rotina de seus serviços. O GT MOB também realizou reuniões comunitárias com as 
associações e moradores dos bairros Nova Sorocaba e Novo Eldorado, elaborou boletins informativos 
sobre as ações e divulgou as interrupções de abastecimento necessárias à instalação dos equipamen-
tos nas redes de água.

Ações nas células

A equipe de educação ambiental, criada a 
partir do COM+ÁGUA e ligada ao GT MOB, reali-
za palestras e eventos sobre água, lixo e energia 
com os funcionários do SAAE e projetos para 
escolas, comunidades e empresas.

O Projeto Conheça o SAAE, voltado inicial-
mente para o público interno, visa à integração 
entre funcionários da autarquia, por meio de 
visita monitorada realizada no último sábado 
de cada mês em quatro unidades: ETA Armando 
Pannunzio, Estação Elevatória de Esgoto E12, 
ETE S1 e Bacia de Contenção do Jd. Abaeté. 
São sorteados 40 funcionários por visita, que 
inclui café-da-manhã e churrasco de confrater-
nização. Atualmente o projeto também é aber-
to à participação de funcionários das secretarias 
municipais e grupos comunitários. Durante as 

visitas, são realizadas palestras educativas e 
um bingo ecológico, com informações sobre o 
meio ambiente, os serviços do SAAE e o Projeto 
COM+ÁGUA.

Os projetos Água Viva e RevivÁgua ofere-
cem às crianças e adolescentes visitas monito-
radas à ETA e à ETE S-1, vídeos e atividades de 
sensibilização. O SAAE vai à Escola é realizado 
em escolas públicas e particulares de Sorocaba, 
com vídeos e jogos pedagógicos que promo-
vem a sensibilização de alunos até 10 anos 
de idade sobre a importância da preservação 
do meio ambiente e do uso racional da água. 
O SAAE vai até Você é realizado com os mes-
mos objetivos em associações de moradores, 
condomínios, empresas, igrejas, clubes e gru-
pos de bairro.

Conheça o SAAE

Conheça o SAAE

Ações nas células Boletim COM+ÁGUA
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IMPACTO

Gestão de 
Perdas Reais

Procedimentos novos 
foram incorporados?

Há evidências 
de resultados?

O quanto mudou no 
seu dia-a-dia?

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

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

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

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

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

Gestão de 
Perdas Aparentes

Procedimentos novos 
foram incorporados?

Há evidências 
de resultados?

O quanto mudou no 
seu dia-a-dia?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O Indicador de Mudança Cultural (Imud) acompanha o movimento de evolução dos valores e atitu-
des 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. O Indicador baliza as ações de mobilização 
e indica os caminhos a seguir. 

No caso do SAAE de Sorocaba, o desenvolvimento progressivo das ações propostas na metodologia 
do componente social pelo Comitê Gestor e pelo GT MOB, tanto no âmbito interno do prestador como 
no município, proporcionou os resultados positivos registrados nas duas medições, realizadas em novem-
bro/2007 e em maio/2008. É importante ressaltar que o próprio Comitê realizou o preenchimento das 
planilhas do Imob, como um exercício de auto-avaliação para subsidiar o planejamento de novas ações.

Equação do Indicador de Mobilização Social - Imob

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

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

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

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

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

Imob = 0.7 Imud 58.0 + 0.3 Iges 65.0 = 60.1
Novembro/2007 

Imob = 0.7 Imud 75.0 + 0.3 Iges 81.0 = 76.8
Maio/2008

Membros do Comitê Gestor
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