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A COMASA é uma concessionária criada em Junho de 2016 para

operar os serviços públicos de água e esgoto do município de Santa

Rita do Passa Quatro, faz parte do quadro societário as empresas GS

Inima Brasil, Enorsul e SAID.

O município de Santa Rita do Passa Quatro é uma estância turística, que

faz parte da Região Metropolitana de Ribeirão Preto, com população de

aproximadamente 26.500 pessoas é terra natal de Zequinha de Abreu,

autor do chorinho Tico Tico no Fubá.



• Eficiência energética abaixo do 
esperado na unidade de captação

• Alto custo de energia na unidade 
ETA e unidade Captação

Necessidade urgente de melhoria.

Início da Concessão

Jun/2016
1º maior custo operacional -

Energia 

34% do OPEX



Avaliação dos equipamentos
• Junho/16 – Captação composta de 04 bombas de 250 cv – sendo a vazão de 03

delas com 75 l/s cada.

• Realizada troca de rotores das bombas – vazão passou a ser de 100 l/s por
equipamento.
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Consumo de energia por volume de água captada (kwh/m³)

Redução de tempo de bomba ligada – redução 
de consumo de energia de 0,66 para 

0,53 kwh/m³

Redução 20%



Avaliação das contas de energia - multas por 
energia reativa

Energia reativa 
equivalente a 10% do 
valor total da energia 

consumida na unidade ETA 
e 5% na unidade captação

Unidade ETA Unidade captação



Instalação de banco de capacitores

Unidade ETA Unidade captação



Relação de custos com energia elétrica e 
volume de água tratada
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Custo por m³:

• Em Abril/2016
R$ 0,20/m³ 

• Em Dezembro /2016 
R$ 0,14/m³

Redução de 30%



Jun/2016

1º maior custo operacional 

34% do OPEX

Atualmente

2º maior custo operacional 

25% do OPEX

Equipamento Investimento

Rotores R$12.000,00

Bancos de capacitores R$4.500,00

TOTAL R$16.500,00

Economia anual de R$367.000

Resultado 



Ações já implementadas após a 1ª etapa

• Redução de horas de trabalho de equipamentos em horários de ponta;

• Troca de chaves compensadoras para inversores de frequência, reduzindo assim significativamente

o consumo de energia;

• Instalação de bombas de pressurização com maior eficiência energética em reservatório de 400 m³;

• Início dos estudos de setorização e instalação de válvulas de reguladoras de pressão.
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OBRIGADO E CONVIDO A TODOS PARA 
VISITAR A ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA RITA DO 

PASSA QUATRO

Cachoeira das Três Quedas.
Jequitiba “O PATRIARCA DA 

FLORESTA”, no Parque 
Estadual Vassununga.

Cristo –Morro Itatiaia Igreja Santa Rita de Cássia


