
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edital 
Junho de 2020 

I Prêmio Arsae-MG de Boas Prá�cas em Gestão de Perdas e Eficiência Energé�ca 

Boas Práticas em Gestão 
de Perdas de Águas e 
E�ciência Energética

I PRÊMIO
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1 INTRODUÇÃO 
 
A Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do 
Estado de Minas Gerais (Arsae-MG) tem como competência fiscalizar e orientar a prestação dos 
serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como editar 
normas de ordem técnica, econômica e social para a regulação dos prestadores conveniados. 
Segundo ar�go 3°, inciso IX, do Decreto Estadual 47.884/2020, uma de suas atribuições é: 
 

Promover estudos visando ao incremento da qualidade e da eficiência dos 
serviços prestados e do atendimento a consultas dos usuários, dos 
prestadores dos serviços e dos entes delegatários. 

 
Considerando as competências e atribuições desta agência, as prerroga�vas da Lei Federal n° 
11.445/2007 e, ainda, a necessidade de incen�vo con�nuo do gerenciamento eficiente dos 
sistemas regulados, este edital dispõe do I Prêmio Arsae-MG de Boas Prá�cas em Gestão de 
Perdas e Eficiência Energé�ca. 
 
2 OBJETIVO 
 
Este edital tem como obje�vo reconhecer os prestadores com melhores resultados no controle 
e na redução de perdas de água e nas prá�cas de eficiência energé�ca. 
 
Os requisitos, prazos e critérios para par�cipação da premiação estão dispostos nos tópicos 
apresentados a seguir. 
 
3 REQUISITOS 
 
São convidados a par�cipar deste prêmio os prestadores que operam  serviço de abastecimento 
de água em Minas Gerais. 
 
No ato da inscrição, os prestadores de serviço deverão apresentar, por município: 
● Ficha de Inscrição; 
● Histórico de informações; e 
● Descri�vo de ações. 
 
Os documentos supracitados deverão ser elaborados conforme modelos apresentados nos 
anexos I, II e III, respec�vamente. A premiação será no âmbito do município, assim, prestadores 
regionais deverão inscrever, separadamente, cada um dos municípios que desejar. 
 
4 PRAZOS 
 
As inscrições deverão ser realizadas até o dia 24/07/2020 por meio do envio dos anexos I, II e 
III, em formato PDF, para o e-mail premio@arsae.mg.gov.br. O e-mail deverá ter como assunto 
“Prêmio Arsae”.  
 
O resultado final do prêmio será divulgado no II Seminário Arsae-MG de Regulação e Gestão de 
Perdas de Água. Serão reconhecidos os três melhores municípios inscritos, ficando a critério da 
organização premiar mais municípios e conceder menções honrosas. 
 
Os ganhadores serão comunicados previamente e terão um espaço para expor suas inicia�vas 
no II Seminário Arsae-MG de Regulação e Gestão de Perdas de Água. 
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5 CRITÉRIOS DE PREMIAÇÃO 
 
Cada município será avaliado e classificado conforme a nota resultante dos critérios abaixo: 
 
Macromedição e micromedição 
● Percentual do volume na saída da estação de tratamento de água mensurado por meio de 

macromedidor de 01/2019 a 12/2019, mês a mês 
 
05 pontos – indicador acima ou igual a 99%  
03 pontos – indicador entre 95, inclusive, e 99% 
 
● Percentual de economias hidrometradas entre 01/2019 a 12/2019, mês a mês 
 
05 pontos – indicador acima ou igual a 99%  
03 pontos – indicador entre 95, inclusive, e 99% 
 
● Idade do parque de hidrômetros em 31/12/2019 
 
05 pontos – indicador menor ou igual a 7 anos  
03 pontos – indicador entre 7 e 10 anos, inclusive 
 
● Periodicidade de calibração dos macromedidores na saída da estação de tratamento 

conforme recomendação do fabricante 
 
05 pontos – calibração periódica 
 
Perdas no sistema de distribuição 
● Perdas diárias por ligação a�va entre 01/2019 a 12/2019, mês a mês 
 
20 pontos – indicador menor ou igual a 150 l/ligação.dia  
15 pontos – indicador entre 150 e 200 l/ligação.dia, inclusive 
10 pontos – indicador entre 200 e 250 l/ligação.dia, inclusive 
05 pontos – indicador entre 250 e 300 l/ligação.dia, inclusive 
 
● Tendência de decréscimo das perdas diárias por ligação a�va entre 01/2019 a 12/2019, mês 

a mês 
 
20 pontos – decréscimo con�nuo no período analisado 
10 pontos – tendência de decréscimo com eventos de aumento do indicador em dois ou mais 
meses consecu�vos 
 
Ações para controle e redução de perdas 
● Realização de ações de controle e redução de perdas no período de 01/2019 a 12/2019,  que 

se enquadram nos grupos abaixo (pontuação cumula�va) 
 
08 pontos – delimitação, inves�gação e atuação para combate a ligações clandes�nas e fraudes 
em áreas de vulnerabilidade social e junto a outros usuários do sistema (Ação Tipo A) 
04 pontos – automa�zação, automação, monitoramento de pressão e controle de sistemas por 
meio de ações que garantam a o�mização e a agilidade para reparos técnicos e tomada de 
decisão, como por meio da implantação de sistema de telemetria (Ação Tipo B) 
04 pontos – cadastro das redes de abastecimento, adutoras e a�vos existentes, atualização do 
cadastro das novas intervenções (as built) e implementação de interfaces de forma integrada, 
permi�ndo o gerenciamento do sistema de abastecimento de água (Ação Tipo C) 
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04 pontos – capacitação da equipe técnica para serviços operacionais, como para agilidade no 
combate de vazamentos, reparo de reservatórios, dentre outros (Ação Tipo D) 
04 pontos – aquisição, implantação e regulagem de válvulas redutoras de pressão (Ação Tipo E) 
04 pontos – avaliação técnica para delimitação das zonas de pressão e implantação de setores 
(Ação Tipo F) 
04 pontos – aquisição de componentes, pesquisa e reparo de vazamentos em caixas, ramais, 
redes de distribuição, adutoras e outras unidades operacionais (Ação Tipo G) 
04 pontos – aquisição e instalação de válvulas de controle de nível, impermeabilização e demais 
reparos relacionados a perdas, além de construção de novas unidades (Ação Tipo H) 
04 pontos – aquisição, subs�tuição e instalações de componentes por outros energe�camente 
mais eficientes (Ação Tipo I) 
 
Em caso de empate, o critério de desempate será o menor valor das perdas diárias por ligação 
a�va em 12/2019. 
 
A comissão avaliadora será composta por pessoal do quadro da Arsae-MG. 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os casos omissos neste edital serão decididos pela Comissão Avaliadora. 
 
A Comissão não se responsabiliza pelo envio de inscrições que não cheguem ao des�natário 
correto. 
 
Dúvidas e pedidos de esclarecimentos poderão ser encaminhados para o seguinte endereço 
eletrônico: premio@arsae.mg.gov.br. 
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ANEXO I 
Ficha de inscrição 

 
 
Município: 
Prestador de serviços: 
Endereço: 
CEP: 
 
Nome do diretor do prestador de serviços: 
Telefone: 
E-mail: 
 
Nome do responsável pela operação do sistema: 
Telefone: 
E-mail: 
 
 

Ao assinar esta ficha de inscrição aceitamos integralmente as regras dispostas neste edital e 
nos responsabilizamos pela veracidade das informações apresentadas nos Anexos II e III. 

 
 
 

Cidade/UF , _______ de ______________ de _______   
 
 
 
 

__________________________________________ 
Diretor da Nome da Companhia 

 
 
 
 

__________________________________________ 
Responsável pela operação do sistema de  

abastecimento de água em Nome do Município 
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ANEXO II 
Histórico de informações 

 
Nome do município: 
 
Idade do parque de hidrômetros em 31/12/2019: 
 
Macromedidor 1 
Periodicidade de calibração do macromedidor na saída do tratamento: 
Periodicidade de calibração realizada neste macromedidor: 
 

Macromedidor 2 
Periodicidade de calibração do macromedidor na saída do tratamento: 
Periodicidade de calibração realizada neste macromedidor: 
Se �ver mais macromedidores, repe�r as informações acima para todos 
 

Mês/ano N° de ligações 
a�vas 

N° de 
economias 

N° de 
economias 

hidrometradas 

Volume 
distribuído 

macromedido 
(m³) 

Volume 
distribuído 

es�mado (m³) 

Volume 
consumido 

micromedido 
(m³) 

Volume 
consumido 

es�mado (m³) 

01/2018        
02/2018        
03/2018        
04/2018        
05/2018        
06/2018        
07/2018        
08/2018        
09/2018        
10/2018        
11/2018        
12/2018        
01/2019        
02/2019        
03/2019        
04/2019        
05/2019        
06/2019        
07/2019        
08/2019        
09/2019        
10/2019        
11/2019        
12/2019        
01/2020        
02/2020        
03/2020        
04/2020        
05/2020        
06/2020        

Se o sistema �ver mais de uma ETA, apresentar os volumes totais para os municípios 
 

_________________________________        _________________________________ 
                 Diretor da Nome da Companhia                                Operador do sistema 
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ANEXO III 
Descri�vo de ações 

 
Nome do município: 
 

Descrição da ação¹ Data de conclusão da ação Tipo de ação² 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
¹ Apresentar o que foi realizado e onde foi realizado 
² O �po de ação pode ser A, B, C, D, E, F, G, H ou I. Para saber o �po de ação, consulte o tópico “Critérios de 
pontuação” no item Ações para controle e redução de perdas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________        _________________________________ 
                 Diretor da Nome da Companhia                                Operador do sistema 
 


