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Vivemos em constante inovação e com 
inúmeros  desafi os a serem vencidos. Ao 
longo de quatro décadas de história, a UNI-
DAVI acompanha as transformações que as 
comunidades demandam e busca contribuir 
com importantes projetos culturais, sociais 
e ambientais conforme seu  limite de capa-
cidade.

Sabemos que tantas e ágeis mudanças  
exigem que as instituições de ensino cumpram 
sua missão com competência, ética e atenção 
aos diversos públicos. Acreditamos que a qua-

APRESENTAÇÃO

lidade  deva estar presente em todas as ações, 
e é por isso que estamos em busca da perma-
nente qualidade de nossos serviços.

Somos uma instituição comprometida 
com a formação de líderes e  com o cresci-
mento econômico, social, cultural e profi ssio-
nal num processo contínuo, onde a inclusão é 
prioridade para o desenvolvimento.

Neste documento a UNIDAVI mostra a 
trajetória social  de uma instituição que sem-
pre busca o novo e o melhor.
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O Centro Universitário para o Desenvol-
vimento do Alto Vale do Itajaí - UNIDAVI é 
uma entidade comunitária, sem fi ns lucrativos 
e que se caracteriza fundamentalmente como 
um espaço de produção e disseminação do co-
nhecimento através da indissociação do Ensi-
no, da Pesquisa e da Extensão.

Como instituição comunitária, nasceu do 
anseio das pessoas e entidades preocupadas 
em contribuir para o desenvolvimento regio-
nal, almejando a melhoria da qualidade de 
vida, alçada nos princípios da liberdade, da 
ética, da justiça, da cidadania e da sustenta-
bilidade. 

Conta com cerca de 3,6 mil alunos distri-
buídos entre matriculados na Educação Bási-
ca; na Pós-Graduação e na Graduação. 

PERFIL
INSTITUCIONAL
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O Ensino Superior de Santa Catarina conta 
com  Instituições de Ensino dos setores Públi-
co Federal, Estadual, Municipal, Comunitário e 
Privado. A UNIDAVI faz parte das Instituições 
Comunitárias congregadas a uma entidade as-
sociativa comum que é a Associação Catarinen-
se de Fundações Educacionais (ACAFE). 

A UNIDAVI localiza-se na região do Alto 
Vale do Itajaí com sede em Rio do Sul,  situa-
da a 200 km da capital Florianópolis. A região 
de abrangência da UNIDAVI subdivide-se 
em Secretarias de Desenvolvimento Regional 
(SDRs): Rio do Sul, Ituporanga, Taió e Ibira-
ma, que envolvem 31 municípios. 

As microrregiões têm 9.033,81 Km² de 
área correspondente a 7% do Estado e uma po-
pulação de 263.888 habitantes (IBGE; 2000). 
A densidade demográfi ca é de 34,23 habitan-

tes por Km², o que se refl ete abaixo da média 
estadual que é de 56,14. A região foi coloniza-
da a partir do século passado por descendentes 
de imigrantes europeus, em sua maioria italia-
nos e alemães. 

A economia é baseada na agricultura, in-
dústria, comércio e prestação de serviços. A 
população está distribuída de forma equilibra-
da entre as áreas urbana e rural, o que contri-
bui para a diversidade produtiva e diferentes 
setores econômicos. 

O PIB Per Capita da região é de R$ 9.473,00 
(AMAVI, 2003) enquanto o PIB Per Capita 
do Estado é de R$ 11.025,00, 00 (IBGE – 
2003) o que representa 14,07% abaixo da 
média do Estado. O PIB Per Capita nacional 
é de R$ 8.747,00. O de SC é  o 5º maior PIB. 

SETOR DA ECONOMIA
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A INSTITUIÇÃO
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A trajetória da UNIDAVI tem sua origem 
há 46 anos, na iniciativa de um grupo de vo-
luntários. Durante vários meses foram discu-
tidas alternativas para o desenvolvimento da 
região do Alto Vale do Itajaí, em um contexto 
onde o fi m do ciclo da madeira - principal fon-
te da economia regional,  trazia novos e desa-
fi antes cenários.

Em 7 de julho de 1966, foi sancionada a 
Lei Municipal Nº 613, que criou a Fundação 
Educacional do Alto Vale do Itajaí (FEDAVI), 
uma instituição comunitária, pessoa jurídica 
de direito privado, sem fi ns lucrativos, forma-
da pelo anseio da comunidade e voltada ao de-
senvolvimento regional. Passou de faculdade 
à universidade, e mais atualmente, responde 
como Centro Universitário. Trata-se de uma 
instituição reconhecida como de utilidade pú-
blica pela Lei Municipal nº 625, de 13 de se-
tembro de 1966, pela Lei Estadual Nº 3978, de 
31 de maio de 1967 e pelo Decreto Federal Nº 
88.274, de 03 de maio de 1983. 

Ao trilhar dos seus 46 anos de fundação, a 
UNIDAVI expandiu as áreas de atuação, com 
a criação de novos cursos de Graduação, Pós-
Graduação e Escola de Educação Básica. As 
dependências iniciais da Instituição, nos anos 
1960, localizavam-se no Colégio Dom Bosco 
de Rio do Sul, sendo depois transferidas  para 
a sede própria em um espaço conhecido como 
“Beira”, às margens do Rio Itajaí Açu, no bair-
ro Jardim América. 

Ao acompanhar o desenvolvimento nas 
áreas de atuação, a estrutura física da UNIDA-
VI também evoluiu ao longo desse período, 
e hoje, possui campus em Ituporanga, Taió e 

Presidente Getúlio. Na cidade de Rio do Sul, 
são oito blocos com salas de aula, Biblioteca, 
estruturas laboratoriais e administrativas. Há 
também o Complexo B que abriga o Núcleo 
de Práticas de Gestão, o Núcleo de Prática Ju-
rídica e a Academia de Ginástica. Ao lado do 
Complexo B e do campus está a  Clínica de 
Psicologia. 

Ainda em Rio do Sul no chamado “En-
contro dos Rios”, a UNIDAVI conta com o 
Parque Universitário Norberto Frahm  que 
abriga o Centro Tecnológico e de Eventos com 
auditório,  sala de videoconferências e  espaço 
para incubação de empresas. No mesmo lugar 
há também o Museu da Madeira e o Horto 
Florestal Universitário. 

Atualmente, o Centro Universitário para 
o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí e a 
Escola de Educação Básica UNIDAVI, manti-
dos pela Fundação UNIDAVI, atendem, jun-
tos cerca de 3.600 alunos, desde a Pré-Escola 
até a Pós-Graduação, incluindo-se cursos de 
Extensão. Em consonância com o propósito 
comunitário da UNIDAVI e com a sua cons-
tituição jurídica de instituição sem fi ns lucra-
tivos, a receita oriunda das mensalidades dos 
alunos também é voltada para a manutenção e 
desenvolvimento de estruturas físicas e peda-
gógicas, além do benefício direto de bolsas e 
descontos aos que possuem menor renda.

HISTÓRICO
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Missão e Visão

A missão que traduz a proposta da UNIDAVI em sua razão de ser 
enquanto instituição comunitária é:

“Servir de polo irradiador do desenvolvimento regional, pelo 
exercício do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, com qualidade de 

suas ações e seus resultados”.

Com isso, sua visão de futuro pode ser resumida como:

 “Ser uma Instituição de Ensino Superior de excelência, voltada 
ao desenvolvimento regional”

A UNIDAVI tem como referência os seguintes valores:

• Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão

• Ética acadêmica

• Gestão democrática e autônoma

• Compromisso socioambiental

• Universalidade de campos de saber 

• Atenção às expressões culturais, sociais, étnicas e religiosas.

Princípios e Valores
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Estrutura e Funcionamento

Governança Corporativa

A Administração Superior da UNIDAVI 
efetivar-se-á da seguinte forma:

 

I - Colegiado Deliberativo Superior:

a) Conselho Universitário (CONSUNI) e 
Câmaras.

II - Órgão Executivo Superior:

a) Reitoria

b) Pró-Reitorias

Seguindo ainda o Estatuto da UNIDAVI, 
o Conselho Universitário (CONSUNI) é  o ór-
gão superior no âmbito do Ensino, Pesquisa e 
Extensão, de natureza deliberativa, normativa 
e consultiva, em assuntos de política adminis-
trativa e de planejamento do Centro Univer-
sitário, qualifi cado em suas competências e 
funcionando como instância de recurso. 

Ainda como órgãos colegiados superio-
res de função deliberativa, tem-se as Câmaras: 
de Ensino (CAEN); de Pós-Graduação, Pes-
quisa e Extensão (CAPPEX) e de Administra-
ção (CAD). Estes são órgãos subsidiários do 
CONSUNI, de natureza consultiva e delibera-
tiva. 
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A ATIVIDADE INSTITUCIONAL
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A Atividade Institucional

A UNIDAVI, ao longo da sua história tem 
um alvo claro: promover o desenvolvimento 
sustentável da Região do Alto Vale do Itajaí 
por meio da Educação de Excelência, baseado 
nas seguintes diretrizes:

I - Socialização de conhecimentos uni-
versalmente consolidados.

II - Produção de novos conhecimentos a 
partir da Pesquisa.

III - Integrar a comunidade regional em 
ações de Extensão. 

IV - Gestão participativa.

V - Aprimoramento dos indicadores de 
sustentabilidade.

VI - Formação de lideranças com habili-
dades críticas e inovadoras.

VII - Promoção da igualdade no respeito 
às diferenças sociais, culturais, étnicas ou re-
ligiosas.

A Instituição orienta suas decisões re-
lacionadas à oferta de  cursos com base em 

pesquisas de mercado bienais, normalmente 
realizadas por entidades independentes.  São 
realizadas também, pesquisas de opinião com 
a comunidade acadêmica: alunos; professores 
e funcionários. Existe um calendário para a 
Avaliação Institucional, determinado por re-
solução do Reitor e executado por uma equipe 
nomeada pelo mesmo.

O processo de Avaliação Institucional 
está previsto no modelo de Gestão da Institui-
ção e integra os procedimentos normativos da 
ISO 9001 / 2008.

A UNIDAVI é associada à ACAFE – As-
sociação Catarinense das Fundações Educa-
cionais, formada por instituições de caráter 
Comunitário, que formam o Sistema de Edu-
cação Superior do Estado, supervisionado 
pelo Conselho Estadual de Educação – CEE.

A demanda institucional, apesar da forte 
concorrência dos últimos anos, tem se manti-
do com estabilidade dentro das expectativas. 
Há uma perspectiva de retomada da melhoria 
da demanda, com indicadores modestos para 
os próximos anos. 

Quadro 01: Alunos formados por Área de Conhecimento – Unidavi– 2011.
Fonte: Departamento de Registro  Acadêmico.

Formados por Área de Conhecimento
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Indicadores de Desempenho

Gráfi co 01: Comportamento da matrícula – Unidavi– 2011.
Fonte: Departamento de Registro  Acadêmico.

Gráfi co 02: Número de Concluintes – Unidavi– 2011.
Fonte: Departamento de Registro  Acadêmico.
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Quadro 02: Relação Corpo docente e Tec. Administrativo por aluno – Unidavi– 2011.
Fonte: Departamento de Registro  Acadêmico.
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Indicadores de Desempenho Econômico

Indicadores de Desempenho Social

Quadro 03: Demonstração de Valor Adicionado – Unidavi– 2011.
Fonte: Pró-reitoria de Administração.

Quadro 04: Geração e distribuição de riqueza  – Unidavi– 2011.
Fonte: Pró-reitoria de Administração.

Quadro 05: Investimentos para a melhoria do desempenho – Unidavi– 2011.
Fonte: Pró-reitoria de Administração.
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PÚBLICO INTERNO

Quadro 06: Corpo de colaboradores por área e formação – Unidavi– 2011.
Fonte: Pró-reitoria de Administração.

DIÁLOGO E PARTICIPAÇÃO

Relação com Sindicatos

A UNIDAVI é fi liada ao Sindicato das Es-
colas Particulares do Estado de Santa Catarina, 
com quem mantém uma relação de comparti-
lhamento respeitoso de interesses e alinhado 
com os princípios éticos e institucionais. Inte-
gra também a Federação dos Trabalhadores do 
Ensino do Estado de Santa Catarina.

Vale o registro que não há ocorrência de 
greves ao longo dos 46 anos de história da 
UNIDAVI.

Gestão participativa

No Plano de Desenvolvimento Institucio-
nal  (PDI), em desenvolvimento, há um forte 
viés estabelecendo políticas para a administra-
ção participativa, onde residem as esperanças 
de uma mudança defi nitiva de postura, direcio-
nado a governança para o modelo de Gestão 
da Qualidade. Está em fase de  implantação da 
ISO 9001/2008 que busca a certifi cação atra-
vés da adaptação das normas e procedimentos. 
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Quadro 07: Estagiários em atividade – Unidavi– 2011.
Fonte: Pró-reitoria de Administração.

RESPEITO AO INDIVÍDUO

A UNIDAVI oferece Bolsas de Estágio para que os estudantes possam subsidiar seus estu-
dos, viabilizando assim o acesso ao ensino superior a inúmeros jovens.

Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo

Os documentos norteadores e discipli-
nadores de funcionamento da Fundação e do 
Centro Universitário para o Desenvolvimento 
do Alto Vale do Itajaí, não colocam nenhum 
elemento que sugira ou incite qualquer tipo 
de diferenciação. É entendimento dos órgãos 
superiores que discriminação inicia com o es-

tabelecimento de critérios ou procedimentos 
para estimular ou restringir o acesso a qual-
quer pessoa de qualquer gênero, idade, cor, 
raça, posição social ou condição física.

Não há na história da Unidavi autuações 
do Ministério do Trabalho com relação ao uso 
de trabalho forçado (ou análogo ao escravo).
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Perfil dos empregados (dados do ano corrente)

* Colaboradores Técnicos Administrativos e com função de professor.
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Política de Remuneração, Benefícios 
e Carreira

A Instituição fez vários estudos para a 
implantação de uma estrutura de emprego, sa-
lários e benefícios, sem sucesso até o momen-
to. Entretanto a UNIDAVI tem um conjunto 
de procedimentos que disciplinam as questões 
salariais, hierarquizando de acordo com a qua-
lifi cação, no caso de docente, e de acordo com 
a função no caso de técnico-administrativo.

Oferece um bom conjunto de benefícios, 

voltados à questão do seguro pessoal, plano 
de saúde, plano odontológico e aposentadoria 
complementar e Academia de Ginástica.

Na busca de qualifi cação e formação 
existem programas de benefício para o cola-
borador, independente da função, extensivo a 
familiares, tais como: cursos de Idiomas, cur-
sos de Informática, descontos nas mensalida-
des escolares.
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Compromisso com o Desenvolvimento  Profissional e a Empregabilidade

A Instituição possui um Plano de Qualifi cação de Docentes e Técnicos- Administrativos 
(PIQDT), que conta com orçamento próprio, devidamente regulamentado. Da mesma forma é 
oferecido aos funcionários incentivo para sua formação profi ssional em todos os níveis, bem 
como benefícios previstos para a formação de seus dependentes.

Cuidados com Saúde, Segurança e Condições de Trabalho

É política institucional a saúde preventiva, o ambiente e as condições de trabalho -  que 
são de boa qualidade e passam por avaliação bienal. A Instituição tem a CIPA que desenvolve 
um signifi cativo trabalho na questão de segurança, transcendendo questões de rotina e abran-
gendo questões de catástrofes como incêndio e enchentes, campanhas antitabagismo e drogas, 
vacinação contra a gripe. 

Qualifi cação de Professores e Técnicos-Administrativos

Demonstrativo dos funcionários em formação



Ba
la

nç
o 

So
ci

al
 2

01
1 

- U
ni

da
vi

22

Demonstrativo dos dependentes em formação

Participação de trabalhadores terceirizados na força de trabalho – UNIDAVI – 2011.
Fonte: Departamento Pessoal.

RELAÇÕES COM TRABALHADORES TERCEIRIZADOS

A contratação de serviços de terceiros está prevista no manual das normas de gestão da 
qualidade e são controladas e adequadas de acordo com a ISO 9001/2008, em fase de implan-
tação. Trata-se de uma alternativa pouco frequente em condições normais de funcionamento. 
Em 2011 houve o advento das cheias onde ocorreu um incremento na utilização destes serviços.

COMPORTAMENTO FRENTE A DEMISSÕES

O processo de demissões obedece às normativas estabelecidas pelo Regimento da Fundação, 
envolvendo no processo de decisão o presidente da Fundação bem como o superior imediato do fun-
cionário ou professor em questão.

Existe uma particularidade no Centro Universitário, bem como em entidades semelhantes, 
notadamente na função de professor, em situações específi cas onde o colaborador é contratado 
para determinadas disciplinas e ao fi ndá-las é dispensado. Nos estudos de uma estrutura de em-
prego, salários e benefícios, existe a proposta da criação das condições de professor convidado 
e a do professor visitante.

FORNECEDORES

A Instituição mantém um conjunto de normas que disciplinam a relação com as partes 
interessadas. Elas estabelecem os critérios de escolha e os princípios para a relação com a Ins-
tituição notadamente com os fornecedores.
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COMUNIDADE E SERVIÇOS
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DIA DA ÁRVORE COM PLANTIO 
   

Os estudantes da Escola UNIDAVI realizaram anualmente plantio de mudas em comemo-
ração ao Dia da Árvore (21 de Setembro). Professores e alunos da Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Médio se reúnem no Campus Rio do Sul para o plantio.

A UNIDAVI também promove campanhas próprias e em parceria com outras instituições 
públicas e privadas visando a distribuição de mudas de árvores para toda a comunidade do Alto 
Vale.

APOIO JURÍDICO 

Prestar Assistência Jurídica gratuita à população carente e oferecer condições adequadas 
para o estágio dos futuros advogados são objetivos do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ). Todos 
os serviços do NPJ contam com a supervisão dos docentes de Direito. 

O Núcleo realiza ainda acompanhamento e manifestação processual e procedimentos ad-
ministrativos do curso.

ÁRVORES E BEBÊS CRESCEM JUNTOS 

A UNIDAVI, atenta e comprometida com 
a preservação ambiental  e com o futuro des-
ta e das  próximas gerações, possui o Projeto 
Proteja a Vida, que  presenteia com uma muda 
de árvore os recém-nascidos na Maternidade 
do Hospital Regional. 

A ideia é conscientizar a mãe da impor-
tância de se plantar uma árvore. Mostrar que, 
junto com o bebê,  a muda pode crescer  forte 
e saudável.  O Projeto busca dotar residên-
cias, jardins e praças com exemplares vegetais 
essenciais para o equilíbrio do ecossistema, 
como também contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida da comunidade regional. 

As mudas  são cultivadas e selecionadas 
no Horto Florestal Universitário.  Todas as se-
manas as enfermeiras responsáveis pela Ma-
ternidade entregam as mudas às mamães com 
recomendações, por escrito, de como efetuar 
o plantio e quais os devidos cuidados para o 
crescimento. 

COMUNIDADE
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PSICOLOGIA AO ALCANCE DE TODOS 

A Clínica de Psicologia abre as portas 
para toda a comunidade do Alto Vale, gratui-
tamente. Realiza  atendimentos individuais, de 
casais e de  famílias,  de  forma diferenciada e 
em estrutura adequada e moderna.  

Coordenada pelo Núcleo de Estudos 
Avançados em Psicologia (NEAP) é também 
responsável pelos estágios curriculares do cur-
so, pelo acompanhamento do estágio curricu-
lar não-obrigatório e  por projetos de Pesquisa 
e Extensão dos acadêmicos.

GTEC: INCUBAÇÃO DE BOAS IDEIAS  

Quem quer ser um empreendedor e ter 
acesso a inúmeros benefícios pode integrar 
o Núcleo de Desenvolvimento de Incubação 
(GTEC).

O ingresso de um projeto no GTEC é de-
fi nido após edital  e direcionado para um  es-
paço de incubação ou pré-incubação. O GTEC 
funciona no Centro Tecnológico e de Even-
tos,  junto  ao Parque Universitário Norberto 
Frahm, Centro de Rio do Sul e está aberto à 
comunidade. 
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AÇÃO SOCIAL

A UNIDAVI conta com a Secretaria de 
Apoio ao Estudante que tem como objetivo 
principal prestar atendimento à comunidade 
acadêmica, visando atender às necessidades 
fi nanceiras e sociais.

As ações que essa Secretaria desenvolve 
oportunizam a inclusão dos acadêmicos. Tal 
processo acontece de forma respaldada por 
avaliações e análises, que identifi cam a neces-
sidade ou não de concessão de auxílios.

Os auxílios se dão nas seguintes modali-
dades:

a) Bolsa de Estudo: destinada aos alunos 
economicamente carentes, para custear parte 
ou totalidade do valor das mensalidades.

b) Bolsa de Pesquisa ou Extensão: é re-
gulamentada através de edital próprio e além 
de favorecer alunos economicamente carentes, 
objetiva iniciá-los às atividades de pesquisa e 
de atuação comunitária

c) ProUni e FIES: são programas do Mi-
nistério da Educação aos quais a UNIDAVI é 
solidária, com vistas à oportunização de mais 
alunos na Educação Superior.

RELAÇÕES COM A COMUNIDADE LOCAL

´
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A empresa deve relacionar-se de forma éti-
ca e responsável com os poderes públicos, cum-
prindo as leis e mantendo interações dinâmicas 
com seus representantes, visando a constante 
melhoria das condições sociais e políticas do 
país. 

GOVERNO E SOCIEDADE

O comportamento ético pressupõe que as 
relações entre a empresa e governos sejam trans-
parentes para a sociedade, acionistas, emprega-
dos, clientes, fornecedores e distribuidores. Cabe 
à empresa manter uma atuação política coerente 
com seus princípios éticos e que evidencie seu 
alinhamento com os interesses da sociedade.
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COMPROMETIMENTO DA EMPRESA COM A 
MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL

• A UNIDAVI promoveu investimen-
tos visando a sua sustentabilidade ambiental, 
neste sentido adquiriu conjuntos geradores 
de energia elétrica, reduzindo signifi cativa-
mente seu consumo nos momentos de “pico”. 
Entretanto com esta ação passou a consumir 
mais combustível fóssil e como ação com-
pensatória realizou a recuperação fl orestal do 
entorno das edifi cações do Campus Central e 
do Parque Universitário Norberto Frahm.

• Com relação ao consumo de água, 
adotou um conjunto de cisternas para aprovei-
tamento da água de chuvas para irrigação, uso 
em banheiros e limpeza em geral. 

• Promove a coleta de lixo sistemática 
com a seguinte separação e destinação:

• Papel limpo: é vendido e os recursos são 
destinados a campanhas de conscientização.

• Óleos usados: a Instituição oferece o 
espaço para coleta de óleo de cozinha que são 
recolhidos por empresa especializada e os re-
cursos oriundos da coleta  são destinados para 
entidades de saúde.

• Plásticos: são vendidos e os  recursos 
têm o mesmo destino que o do papel.

• Vidros: são devolvidos aos fornecedo-
res que tem a responsabilidade de dar o desti-
no conforme determinação legal.

• Reagentes e dejetos: são recolhidos 
por empresas especializadas que fornecem os  
certifi cados correspondentes.

• Há alguns anos a Instituição adotou o 
“Trote Solidário dos Calouros” onde sua ati-
vidade de trote é convertida em alimentos que 
são destinados a entidades benefi centes

Em função das difi culdades orçamentárias de início do mandato, em 2004, durante três 
anos  os investimentos foram sem expressão em meio ambiente, entretanto, no ano de 2007 
foi feito um esforço para recuperar parcialmente  o período difícil a partir de então, de maneira 
organizada, anualmente, são alocados recursos de acordo com necessidade.
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Consumo de água em m³/ano 

Nos últimos anos tem-se melhorado o consumo de água, demonstrando que o esforço de 
conscientização tem agregado resultados. Cabe ressaltar que o ano de 2011 foi atípico devido às  
enchentes de setembro que trouxeram  um excesso de demanda no trabalho de limpeza.
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Energia Elétrica

Os investimentos em melhorias da rede elétrica e também em conjuntos geradores de ener-
gia têm melhorado o desembolso com energia adquirida e contribuído, especialmente nos horá-
rios de “pico”, baixando a demanda externa com a utilização do conjunto gerador nos momentos 
críticos.
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Consumo de combustíveis fósseis em litros / ano

O consumo de combustíveis fósseis teve um crescimento expressivo a partir do momento 
em que a instituição passou a gerar energia através de um conjunto gerador, movido a óleo 
diesel. Esta é uma contrapartida para a redução da energia adquirida externamente que diminui 
o consumo nos momentos críticos de demanda, benefi ciando a rede de fornecimento da muni-
cipalidade.
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