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   RESUMO 

 

 

A preservação dos recursos hídricos tem se tornado uma preocupação mundial. 

Dentro deste contexto, a redução de perdas evita a exploração de novos 

mananciais, além de melhorar a eficiência operacional dos sistemas de 

abastecimento. O objetivo deste trabalho foi avaliar a metodologia do programa de 

combate às perdas na rede de distribuição do Recife (PE), através do estudo de 

caso do distrito 17B. O desenvolvimento da pesquisa foi baseado na análise de 

parâmetros indicadores, como forma de medir o resultado das ações para reduzir 

perdas reais e perdas aparentes. O distrito em questão é operado pela Companhia 

Pernambucana de Saneamento (COMPESA). Após a análise dos resultados foi 

verificado que a diminuição das perdas só ocorreu no período em que a Companhia 

priorizou as ações e promoveu o envolvimento de todos os setores relacionados 

com o tema. Estas ações não tiveram continuidade e com isso as perdas se 

elevaram novamente. Foi elaborada uma projeção dos resultados, que demonstrou o 

quanto o investimento traria de retorno através de aumento de receitas se houvesse 

continuidade dos trabalhos. Assim, as ações de combate às perdas não devem 

ocorrer de forma isolada, pois o maior desafio é manter o nível de controle 

alcançado nos programas. 

 

Palavras chave: Controle de perdas; Abastecimento; Indicadores. 



ABSTRACT 

 

 

The preservation of water resources has become a global concern. Within this 

context, reducing water losses may prevent the exploitation of further water sources, 

in addition to improving the operational efficiency of water distribution systems. The 

aim of this study was to evaluate the methodology of the program of losses reduction 

in the distribution network of Recife (Pernambuco State), through the case study of 

district 17B. The research was based on analysis of indicators as a way to evaluate 

the result of actions to reduce actual losses and apparent losses. The district is 

operated by Pernambuco Sanitation Company (COMPESA). After the analysis of the 

results it was verified that the decrease of losses occurred only in the period in which 

the company prioritized actions and promoted the involvement of all related sectors. 

These actions have suffered discontinuity and the water losses increased again. A 

projection of the results has been performed, which showed how much return the 

would investment bring back through increased revenues if there have been 

continuity of the work. So, the actions against the water losses should not occur 

isolated , because the bigest challenge is to keep the achieved level of control. 

 

Keywords: Losses Control; Distribution; Evaluate; Indicators. 
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1. INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 

Um dos grandes desafios das Companhias de Abastecimento de Água é a adoção 

de tecnologias e práticas para o uso racional dos recursos hídricos e controle de 

perdas em sistemas de abastecimento (Frauendorfer & Liemberger, 2010).  

As perdas de água constituem uma das principais causas de ineficiência das 

entidades gestoras de abastecimento de água. Em outros setores produtivos, são 

poucos os que se permitem perder parcelas tão significativas do seu produto no 

processo de transporte e distribuição (Alegre et al., 2005).  

Os sistemas de abastecimento existentes nas cidades brasileiras possuem perdas 

que vão desde a captação até as residências dos usuários. Este fato provoca 

prejuízos no faturamento e torna a operação dos sistemas bastante onerosa. As 

empresas de saneamento têm direcionado esforços no sentido de combater estes 

índices, por conta da demanda crescente por recursos hídricos associada ao 

crescimento populacional e escassez de água nos mananciais. 

O Brasil tem uma área de 8.547.403,5 km² e uma população de 190.755.799 

habitantes de acordo com dados do Censo 2010. Segundo informações do 

Ministério das Cidades, mais de 90% do território Brasileiro recebe chuvas entre 

1.000 e 3.000 mm/ano, em contrapartida no semi-árido do Nordeste as chuvas são 

mais escassas, entre 400 e 800 mm/ano (Zanta et al., 2008). 

O controle e a redução das perdas de água no planeta são instrumentos essenciais 

para uma mudança cultural necessária no que se refere à utilização da água.  

De acordo com Morrison et al.(2007), o gerenciamento das perdas de água é de 

fundamental importância para a melhoria da eficiência das redes de água, a fim de 

assegurar em longo prazo sustentabilidade ambiental e social. 

Do ponto de vista operacional, em sistemas de abastecimento público, as perdas de 

água são consideradas correspondentes aos volumes não contabilizados. Estes 

volumes são divididos em perdas reais, que representam a parcela não consumida e 

em perdas aparentes que correspondem à água consumida e não registrada. 

Dentre os custos associados às perdas vale destacar, o custo direto associado à 

produção do volume de água perdido, o custo de interrupção do abastecimento para 

reparos, o custo social para os consumidores devido à paralisação temporária do 

sistema e o custo associado ao risco de contaminação. 
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O controle das perdas eleva as empresas de saneamento para um patamar mais 

eficiente, visto que este é um importante indicador de desempenho operacional das 

empresas de saneamento de todo o mundo. 

De acordo com o Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos – 2010, elaborado 

pelo Ministério das Cidades em 2012, o cenário nacional no que se refere às perdas 

de água mostra que este tema tem sido bem trabalhado ao longo dos anos e que o 

resultado nacional em 2010 do índice de perdas no faturamento foi de 35,9% o 

menor registrado na série histórica do Sistema Nacional de informações de 

saneamento (SNIS) em 16 anos. 

Uma das causas destes elevados índices é a falta de planejamento integrado entre 

as diversas áreas da prestadora de serviços de saneamento. Além disso, o 

problema não é somente de engenharia, mas também de recursos humanos, de 

comunicação, de contabilidade, de controle financeiro, de planejamento, de 

mobilização social e de cultura e educação, enfim de todas as áreas e todos os 

agentes (Miranda, 2007). 

Índices de perdas elevados são consequência de uma infraestrutura física deficiente, 

má qualidade dos materiais utilizados e também de uma deficiente gestão dos 

sistemas. Diante desse quadro, os investimentos em curso no âmbito do Programa 

de Aceleração do Crescimento (PAC) representam uma oportunidade de melhoria 

significativa, que deve não apenas ampliar os sistemas, mas, sobretudo, imprimir 

qualidade operacional e institucional aos sistemas e serviços.  

Vale salientar que o processo de gestão das perdas deve ser um procedimento 

contínuo e que faça parte da rotina das empresas de saneamento, para que os 

índices sejam melhorados. 

Então, é de grande importância o estudo das formas de controle destes volumes 

produzidos e não consumidos não só apenas pela diminuição dos custos, mas 

também pela preservação das fontes naturais deste bem cada vez mais escasso 

que é a água.  

Existindo setorização, macromedição e micromedição é possível compatibilizar o 

volume de água que está entrando no setor com o que está sendo consumido. 

Assim, a partir do conhecimento corretamente quantificado das perdas nos setores, 

a concessionária pode estabelecer uma metodologia para otimizar o processo de 

decisão no combate a essas perdas, podendo priorizar o investimento em recursos 
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com a setorização e controle de pressão justamente nas áreas mais críticas (Brasil, 

2004). 

A Companhia Pernambucana de Abastecimento (COMPESA) em 2010 obteve um 

índice de perdas no faturamento de 57% de acordo com o Diagnóstico de Serviços 

de Água e Esgoto (Ministério das Cidades, 2012), valor alto em relação às demais 

companhias. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a metodologia do programa de redução de perdas de água no distrito 17B. 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Avaliar o comportamento dos indicadores de desempenho; 

 Analisar a sistemática adotada. 

 Identificar as falhas do processo, com base nas metodologias apresentadas 

na literatura. 
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3.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1  Sistemas de Abastecimento de Água 

 

A água é o elemento básico e precioso da vida, um elemento natural imprescindível 

para a sobrevivência de todos os seres vivos. Em função da demanda crescente de 

consumo, do desperdício e da urbanização descontrolada, a disponibilidade destes 

recursos hídricos está cada vez mais limitada, pois degradam grandes volumes de 

água em áreas relativamente pequenas, atingindo grandes regiões de mananciais e 

bacias hidrográficas (Piechnicki et al., 2011). 

Segundo Tardelli Filho (2006), um sistema de abastecimento de água possui os 

seguintes componentes: 

 

 Manancial: é a fonte de retirada de água superficial ou subterrânea para 

abastecimento. Deve ter a qualidade da água adequada e fornecer vazão 

suficiente para atender a demanda de água no período de projeto. 

 Captação: Conjunto de estruturas e equipamentos, construídos ou montados 

junto ao manancial para retirada de água destinada ao sistema de 

abastecimento. 

 Estações Elevatórias: Conjunto de obras e equipamentos destinados a 

recalcar a água para a unidade seguinte. 

 Adutora: Canalização que se destina conduzir água entre as unidades que 

precedem a rede de distribuição. Não distribuem água aos consumidores. 

 Estação de tratamento de água: unidade destinada a tratar a água de modo a 

adequar as suas características aos padrões de potabilidade. 

 Reservatório: é o elemento do sistema de distribuição de água destinado a 

regularizar as variações entre as vazões de adução e de distribuição e 

condicionar as pressões na rede de distribuição. 

 Rede de distribuição: parte do sistema de abastecimento de água formada de 

tubulações e conexões, destinada a colocar água potável à disposição dos 

consumidores, de forma contínua, em quantidade e pressão recomendada. 
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O estágio final do abastecimento de água é a micromedição, dos consumidores 

finais através de medidores individuais para pequenas vazões, os hidrômetros. 

Nos sistemas existem medições intermediárias, denominadas de macromedição em 

pontos estratégicos para que seja possível ter o conhecimento da quantidade de 

água que entra no sistema.  

É através do encontro destas duas informações que é possível quantificar as perdas 

de água. 

No Brasil existem normas técnicas da ABNT referentes a projetos de sistemas de 

abastecimento, podem ser citadas: 

 

NBR 12.211/1992 – Estudos de Concepção de Sistemas Públicos de Abastecimento 

de Água. 

NBR 12.212/1992 – Projeto de Poço para Captação de Água Subterrânea. 

NBR 12.213/1992 – Projeto de Captação de Água de Superfície para Abastecimento 

Público. 

NBR 12.214/1992 – Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para 

Abastecimento Público. 

NBR 12.215/1991 – Projeto de Adutora de Água para Abastecimento Público. 

NBR 12.216/1992 – Projeto de Estação de Tratamento de Água para Abastecimento 

Público. 

NBR 12.217/1994 – Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para 

Abastecimento Público. 

NBR 12.218/1994 – Projeto de Rede de Distribuição de Água para Abastecimento 

Público. 

 

um sistema de abastecimento de água, a quantidade de água consumida varia 

continuamente em função de fatores climáticos, padrão de vida, hábitos da 

população, principalmente para o consumo doméstico. 

A presença de medidores individuais diminui o consumo e é elemento determinante 

para entender o comportamento da água consumida, a elevação de pressões na 

rede e o preço da tarifa da água. 

Uma forma de aplicação da tecnologia para a redução de perdas e desperdício de 

água é o uso da automação dos sistemas de abastecimento. 



18 

O controle através de sistemas inteligentes capazes de atuar de forma eficiente 

remete confiabilidade nas informações, rapidez na tomada de decisões e economia 

de operadores de sistemas com equipes volantes para manobras de rotina. 

 

3.2 Perdas de Água  

3.2.1 Conceito 

 

Pela terminologia da IWA (Alegre et al., 2006), perda de água “é o volume referente 

à diferença entre a água entregue no sistema de abastecimento e os consumos 

autorizados, medidos e não medidos, faturados ou não faturados, fornecidos aos 

consumidores cadastrados e à própria prestadora.” 

As perdas em sistemas de abastecimento são classificadas em dois tipos: perdas 

reais e perdas aparentes. 

As perdas, em sistemas públicos do ponto de vista operacional, são consideradas 

como a água não contabilizada somando-se as perdas reais e aparentes. As perdas 

reais são aquelas provenientes de vazamentos em redes e ramais, descarga de 

redes, extravasamento de reservatórios. As perdas aparentes, também conhecidas 

como perdas comerciais são decorrentes de fraudes, falhas no cadastro comercial, 

submedição de hidrômetros, ligações clandestinas e consumo não autorizado 

(Brasil, 2004). 

Vale salientar que não existe nenhum sistema com “perda zero”, o que se tem é um 

limite técnico e econômico de valores que são possíveis de recuperar. 

3.2.2 Histórico 

 

No âmbito internacional, segundo Arikawa (2005), os estudos relacionados com as 

perdas iniciaram no século XIX com a equação de Emil Kuichling para vazamento 

inevitável e as técnicas de medições de vazão com utilização de tubo pitot e 

pesquisa de vazamentos com utilização de haste de escuta em madeira. 

No ano de 1900, ocorreram pesquisas de vazamentos com utilização de geofone 

mecânico simples e uso dos primeiros dispositivos mecânicos de medição (Melato, 

2010). 
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Em 1940 são utilizados os primeiros geofones eletrônicos, em 1970 começaram a 

ser utilizados correlacionadores de Ruídos computadorizados (Melato, 2010). 

O conceito de distrito de medição e controle foi introduzido no ano de 1980 no Reino 

Unido através do “Report 26 Leakage Control Policy & Practice, (UK Water 

Authorities Association (1980)”, um relatório que define como uma área distinta de 

um sistema de distribuição geralmente isolada por registros ou corte da tubulação, 

no qual as quantidades de água que entram no sistema e que são consumidas são 

medidas. Com isso é possível quantificar o volume dos vazamentos (Morrison et al, 

2007). 

Em 1996 foi criada a força tarefa de perdas de água (Water Loss Task Force) da 

IWA (Internacional Water Association), com o objetivo de introduzir uma terminologia 

padrão, indicadores de performance e melhores práticas. Este foi um marco 

importante para o controle e redução de perdas. 

A missão da IWA é difundir uma rede internacional de profissionais ligados à água, 

promovendo seminários, conferências, fóruns e grupos de especialistas e forças 

tarefa, com o objetivo de avançar e divulgar as melhores práticas para um 

gerenciamento sustentável da água (Melato, 2010). 

O trabalho da força tarefa foi fundamental no desenvolvimento da padronização 

internacional da terminologia do balanço hídrico, dos conceitos e indicadores, 

permitindo a comparação entre sistemas de todos os países. 

No Brasil, as primeiras iniciativas institucionais ocorreram a partir da década de 70 

com ações de micromedição, pitometria, pesquisa e detecção de vazamentos não-

visíveis, com recursos do antigo Banco Nacional de Habitação (BNH). 

Na década de 80, houve a constituição da Comissão Nacional de Controle de 

Perdas pelo BNH, formada por representantes das Prestadoras de Serviços de 

Saneamento do País, com o objetivo de assessorar o Banco no estabelecimento de 

diretrizes para o controle de perdas. 

Em 1995 houve a criação do Sistema Nacional de Informações de Saneamento 

(SNIS) pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das 

Cidades, por meio do Programa de Modernização do Setor de Saneamento (PMSS). 

Com a criação do SNIS todas as informações de indicadores de desempenho das 

Companhias de Saneamento puderam ser reunidas em um único relatório de 

diagnóstico. 
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Em 1997, foi criado o Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água 

(PNCDA) que veio suprir a demanda do setor de saneamento com o objetivo de 

disseminar o conceito, políticas e programas de combate às perdas de água. 

Trata-se, portanto, de um projeto de longa maturação e tem por objetivo geral 

promover uso racional da água de abastecimento público nas cidades brasileiras, 

em benefício da saúde pública, do saneamento ambiental e da eficiência dos 

serviços, propiciando a melhor produtividade dos ativos existentes. Tem por 

objetivos específicos definir e implementar um conjunto de ações e instrumentos 

tecnológicos, normativos, econômicos e institucionais, concorrentes para uma 

efetiva economia dos volumes de água demandados para consumo nas áreas 

urbanas. A inclusão do componente, Tecnologia dos Sistemas Públicos incorpora 

parte do conteúdo de programas anteriores de melhoria operacional em controle de 

perdas no âmbito da conservação urbana de água. Esses conteúdos estão 

associados a uma visão mais ampla de combate ao desperdício, segundo a qual o 

objetivo de maior eficiência ao uso da água é buscado em todas as fases de seu 

ciclo de utilização, desde a captação até o consumo final (Ministério das Cidades, 

2002). 

 

3.2.3 Perdas Reais 

 

Perda real é a diferença entre a água que entra no sistema e a água que é 

consumida (corrigindo a submedição). É composta por vazamentos na rede, no 

ramal e em reservatórios e de extravazamento de reservatórios (Morrison et al., 

2007). 

Pode-se dizer que os volumes perdidos nos vazamentos (perdas reais) carregam 

consigo os custos de produção e transporte da água tratada, tais como os custos de 

energia elétrica, produtos químicos, mão-de-obra, etc (Brasil, 2004).  

Para os consumidores as perdas são um componente importante nas tarifas por ele 

pagas, pois as companhias geralmente incorporam essas perdas na sua 

composição de preços. 

A tabela 1 apresenta as perdas relacionadas às partes reais do sistema de 

abastecimento, origem da perda e sua magnitude. 
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Tabela 1 – Perdas Reais 

P
e
rd

a
s
 R

e
a
is

 

Parte do 

Sistema 
Origem da Perda Magnitude 

Captação 

Vazamento na adução 

Variável, função do estado 

das instalações. 
Limpeza poço de 

sucção 

Estação de 

tratamento 

Vazamentos na 

estrutura Significativa, função do 

estado das instalações e da 

eficiência operacional 
Lavagem de filtros 

Descarga de lodo 

Reservação 

Vazamentos na 

estrutura, Variável, função do estado 

das instalações e da 

eficiência operacional 
Extravazamentos, 

Limpeza. 

Adução 

Vazamentos nas 

tubulações, 

Variável, função do estado 

das instalações e da 

eficiência operacional 
Descargas 

Distribuição 

Vazamentos na rede Significativa, função do 

estado das tubulações e 

principalmente das 

pressões 

Vazamentos em ramais 

Descarga 

                 Fonte: Brasil (2004) 

 

Como as perdas reais correspondem basicamente aos vazamentos no sistema, 

estes vazamentos são classificados como visíveis e não-visíveis, onde os não-

visíveis são divididos em detectáveis e não-detectáveis. 

Os vazamentos visíveis são aqueles que são facilmente perceptíveis pela população 

e pelos técnicos das companhias de saneamento, pois afloram na superfície. 

Os vazamentos não-visíveis, como necessitam de métodos acústicos para serem 

detectados, ocorrem por um período maior. Os que são classificados como não 

detectáveis são também chamados de vazamentos inerentes, estes não podem ser 

detectados por equipamentos de pesquisa acústica convencionais, por possuírem 

vazamentos com baixas vazões. Estes vazamentos ocorrem em juntas ou conexões 
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e a aplicação de métodos acústicos avançados não se justifica economicamente 

(figura 1). 

 

Figura 1– Tipos de vazamentos e ações para combatê-los.                    (Tardelli Filho, 2006) 

 

De acordo com Farley (2001), os vazamentos têm como conseqüências: 

 Riscos à saúde, em sistemas de baixa pressão ou quando o abastecimento é 

intermitente, permitindo a infiltração de esgotos e outros poluentes na 

tubulação. 

 Introdução de ar na rede de distribuição se o abastecimento de água é 

intermitente, levando a medições indevidas nos hidrômetros. 

 Custos excessivos, não só os custos de reparos, mas aumento do custo de 

produção. 

 Danos à infraestrutura, criando vazios que podem levar ao colapso de 

estradas e edifícios. 

 

Farley (2001) acrescenta que as perdas reais podem ser graves quando vazamentos 

passam despercebidos por meses ou mesmo anos e o volume perdido dependerá 

das características da rede, da detecção do vazamento e da política de controle 

praticada pela empresa. 
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Morrison et al. (2007) esclarece que os grandes vazamentos chamam atenção e são 

logo informados, no entanto os que não são informados é que representam o maior 

volume de perdas, pois demoram mais a serem reparados. O tempo total é divido 

em três etapas: conhecimento, localização e reparo. 

Em função da sua extensão e condição de implantação, as redes de distribuição e 

os ramais prediais são as partes do sistema onde ocorrem o maior número de 

vazamentos e o maior volume perdido. De acordo com dados do Guia do 

profissional em treinamento da RECESA (2008), levantamentos efetuados na 

Região Metropolitana de São Paulo apontaram que, dos vazamentos consertados na 

distribuição, cerca de 90% ocorreram nos ramais prediais e cavaletes, ficando o 

restante para as redes (figura 2).  

 

Figura 2 – Pontos freqüentes de vazamentos em ramais.                  Fonte: Chama Neto (2006) 

3.2.4 Perdas Aparentes 

 

As perdas aparentes correspondem ao volume de água consumido e não 

contabilizado devido aos erros de medição nos hidrômetros e demais tipos de 

medidores, fraudes, ligações clandestinas e falhas no cadastro comercial (Tardelli 

Filho, 2006). 

O hidrômetro não é o aparelho de medida ideal, capaz de registrar exatamente o 

volume de água que o atravessa. Na prática, alguns medidores têm considerável 

limitação sobre determinadas condições de utilização. Muitas vezes, o medidor não 

registra parte da água consumida e em decorrência esta deixa de ser paga pelo 

cliente. Dependendo da tecnologia do medidor, alguns fatores podem afetar 
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significativamente a exatidão do aparelho. Assim, as perdas por imprecisão dos 

hidrômetros são reconhecidas como componente significativo das perdas aparentes, 

sendo muito importante para a empresa quantificá-las e identificar as suas causas, 

de forma que estas sejam reduzidas (Coelho, 2009). 

As perdas por submedição podem comprometer bastante o balanço hídrico e 

consequentemente as receitas da empresa de abastecimento. 

De acordo com Brasil (2004), a identificação e avaliação das perdas aparentes 

passam por uma análise da sistemática de gestão comercial da entidade operadora, 

complementada por pesquisas de campo em amostras selecionadas de 

consumidores típicos e de identificação de fraudes e ligações clandestinas, 

abrangendo, em linhas gerais, os seguintes tópicos: 

 Avaliação do cadastro comercial; 

 Gestão de grandes consumidores; 

 Pesquisa de consumidores típicos; 

 Política de controle de cortes, supressões e ligações inativas; 

 Diagnóstico da gestão do parque de hidrômetros; 

 Pesquisa de fraudes; 

 Controle de áreas invadidas, favelas etc.;  

 Consumos públicos e de prédios próprios  

 

A tabela 2 apresenta a origem das perdas aparentes e sua magnitude. 

Tabela 2 – Perdas aparentes 

 Origem das Perdas Magnitude 

P
e
rd

a
s
 a

p
a
re

n
te

s
 

Ligações Clandestinas/ 

Irregulares 

Podem ser significativas, 

dependendo de 

procedimentos 

cadastrais, de 

faturamento e de 

manutenção preventiva, 

da adequação de 

hidrômetros, e de 

monitoramento do 

sistema 

Ligações não hidrometradas 

Hidrômetros parados 

Hidrômetros que submedem 

Ligações inativas reabertas 

Erro de leitura 

Número errado de economias 

Fonte: Brasil (2004) 
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No Brasil, as perdas aparentes são normalmente expressivas, representando em 

alguns casos 50% ou mais do percentual de água não faturada, dependendo de 

critérios técnicos de dimensionamento e manutenção preventiva dos hidrômetros, de 

procedimentos comerciais e de faturamento, que necessitam de um gerenciamento 

integrado (Brasil, 2004). 

A atualização do cadastro comercial também é de grande importância para o 

combate às perdas aparentes, por isso deve ser feita em caráter permanente. 

3.2.5 Indicadores 

 

Os indicadores servem tanto para saber o nível atual das perdas, definirem metas de 

onde se precisa chegar, bem como ir medindo o desempenho ao longo do tempo, 

sendo fundamental seu cálculo periódico. É um instrumento de apoio ao 

monitoramento da eficiência e da eficácia, simplificando uma avaliação que de outro 

modo seria mais complexa e subjetiva (Alegre et al., 2005). 

Para o cálculo destes indicadores é necessário ter confiabilidade nos dados e 

padronização, para que possam ser comparados com outros sistemas. 

Pensando nisso a IWA padronizou em 2000, a definição e terminologia de diversos 

indicadores para abastecimento de água, na publicação Performance Indicators  for 

Water Supply Services – Manual of Best Practice (Alegre et al.2006) 

Os principais indicadores propostos pela IWA são: 

1. Indicador Percentual (índice de perdas na distribuição); 

2. Índice de perdas por ramal (ou por ligação); 

3. Índice de perdas por extensão de rede; 

4. Índice infraestrutural de perdas, em inglês infrastructure leakage índex (ILI). 

Este é equivalente ao índice de vazamentos na infraestrutura (IVI). 

 

Segundo Brasil (2004), na formação de um indicador de desempenho, são 

consideradas como informações-chave aquelas que compõem diretamente o 

indicador, sem as quais este não pode ser definido. São considerados indicadores 

de controle ou confiabilidade aqueles que permitem avaliar a confiabilidade das 

informações chave, mas que não figuram diretamente na composição do indicador 

estudado. 
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Os indicadores são apresentados de forma anualizada, ou seja, totalizados por ano, 

para diluir o efeito da sazonalidade no abastecimento e as diferenças entre os 

períodos de leitura dos volumes fornecido e consumido na área. 

São informações-chave: 

 

 Volume disponibilizado (VD): Soma algébrica dos volumes produzidos, 

exportado e importado, disponibilizados para a distribuição no sistema de 

abastecimento considerado (água que entra no sistema). 

 Volume produzido (VP): Volume efluente da ETA. 

 Volume importado (Vim): Volume de água potável, com qualidade para pronta 

distribuição, recebido de outras áreas de serviço ou agentes produtores. 

 Volume exportado (VEx): Volume de água potável, com qualidade para pronta 

distribuição, transferido para outras áreas de serviço ou agentes 

distribuidores. 

 Volume Utilizado (VU): Soma dos volumes micromedido, estimado, 

recuperado, operacional e especial. Este volume também é chamado de 

volume consumido. 

 Volume micromedido (Vm): Volume registrado nas ligações providas de 

medidores. Também chamado de volume contabilizado. 

 Volume estimado (VE): Corresponde à estimativa de consumo a partir dos 

volumes micromedidos em áreas com as mesmas características da 

estimada, para as mesmas características dos usuários. 

 Volume recuperado (VR): Corresponde a neutralização de ligações 

clandestinas e fraudes. 

 Volume operacional (VO): Volume utilizado em testes de estanqueidade e 

desinfecção das redes adutoras, subadutoras e distribuição. 

 Volume especial (VEs): Volume preferencialmente destinado ao corpo de 

bombeiros, caminhões-pipa, suprimentos sociais (favelas, chafarizes) e uso 

próprio nas edificações do prestador de serviços. 

 

 Volume Faturado (VF): Todos os volumes de água medida, estimada, 

contratada com a companhia, mínima (na Compesa é faturado no mínimo 10 
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m³) ou informada (quando o cliente informa a leitura do hidrômetro), faturados 

pelo sistema comercial do prestador de serviços. 

 Número de ligações ativas (LA): Providas ou não de hidrômetro, 

correspondem à quantidade de ligações que contribuem para o faturamento 

mensal. 

 Número de ligações ativas micromedidas (Lm): Ligações providas de 

micromedidores. 

 Extensão parcial da rede (EP): Extensão de adutoras, subadutoras e redes de 

distribuição, não contabilizados os ramais prediais. 

 Extensão total da rede (ET): Extensão total de adutoras, subadutoras e redes 

de distribuição e ramais prediais. 

 Número de dias (ND): Quantidade de dias correspondente aos volumes 

trabalhados. 

 

A partir das definições anteriores, são relacionados a seguir os indicadores básicos 

de desempenho: 

3.2.5.1 Índice de perda de água na distribuição (IPD) ou água não contabilizada 

(ANC) 

 

O indicador percentual relaciona o volume total disponibilizado com o volume 

utilizado. A água que é disponibilizada e não utilizada constitui a água não 

contabilizada, que é a diferença entre o volume distribuído e o volume utilizado 

(Brasil, 2004). 

 

 

       
     

  
     

 

 

Na parcela do volume utilizado estão inclusos: o volume micromedido, volume 

recuperado, volume operacional e o volume especial. 

(1) 
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3.2.5.2 Índice de perdas no faturamento (IPF) ou água não-faturada (ANF) 

 

Expressa a relação entre volume disponibilizado e volume faturado.  

 

       
     

  
     

 

 

Este indicador tem sido discutido entre autores, pois ele reflete a perda no 

faturamento, que depende da política tarifária da empresa (que pode estabelecer um 

volume faturado mínimo para cada cliente) e para efeito de comparação com outros 

sistemas deve levar em consideração o padrão de consumo da área. Pois, numa 

área que possui muitas indústrias, por exemplo, a perda no faturamento pode até ser 

menor em percentual, o que não significa que seja menor em volume comparando 

com outra área que tenha valores menores de volume disponibilizado e volume 

faturado. 

Alonso (2009) relata que o índice de perdas no faturamento, quando se tem 

confiabilidade na macromedição e na micromedição pode ser interessante em 

empresas que não tenham condições de utilizar indicadores mais sofisticados, para 

ter conhecimento da perda e da sua magnitude e formar uma série histórica e com 

isso acompanhar a seu comportamento. 

Melato (2010), não recomenda o uso deste índice de perdas no faturamento para a 

gestão de perdas na distribuição de água. Ele é indicado apenas para uma avaliação 

financeira das perdas, como é um indicador fácil de ser compreendido é divulgado 

para a população através da imprensa. 

Tardelli Filho (2009) destaca que o indicador percentual para ser comparado com 

sistemas características diferentes deve ser usado com cautela, pois leva a 

distorções na sua interpretação. Um caso de fácil entendimento é quando se 

compara um sistema com alto consumo per capita com outro de baixo consumo per 

capita. Para o mesmo volume perdido o índice no sistema de alto consumo vai ser 

menor. O autor acrescenta que a IWA classifica este indicador com “indicador 

financeiro”. 

(2) 
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A tabela 3 apresenta a classificação dos sistemas de acordo com o IPF. 

                              Tabela 3 – Classificação dos sistemas quanto ao IPF 

Índice de perdas no faturamento (%) Classificação do sistema 

Menor que 25% Bom 

Entre 25 e 40 Regular 

Maior que 40 Ruim 

       Fonte: Tardelli Filho (2006) 

 

3.2.5.3 Índice Linear Bruto de Perda (ILB) 

Relaciona a diferença entre volume disponibilizado e volume utilizado com a 

extensão parcial da rede. É válido para comparação de desempenho entre serviços, 

desde que desenvolva confiabilidades compatíveis (Brasil, 2004). Este indicador é 

utilizado em l/km.dia. 

 

    
     

     
 

 

 

3.2.5.4 Índice de perdas por ligação (IPL) 

É o indicador volumétrico de desempenho é utilizado em l/lig.dia. É mais preciso que 

os percentuais. Relaciona a diferença entre o volume disponibilizado e volume 

utilizado com o número de ligações ativas. Com este é possível comparar sistemas 

de diversos tamanhos (Brasil, 2004). 

 

 

    
     

     
 

 

3.2.5.5 Índice de vazamentos na infraestrutura (IVI) 

Quanto à comparação entre sistemas no que diz respeito às perdas reais, a IWA 

recomenda a adoção de um indicador ILI (Infrastruture Leakage Index), o qual 

(3) 

(4) 



30 

relaciona com as perdas reais anuais correntes e as perdas reais anuais inevitáveis 

(Brasil, 2004).  

 

 

    
                                    

                                      
 

 

 

PRAC = Perdas reais x 1000/ (LA x 360 x T/100), sendo T  o tempo que o sistema 

está pressurizado. 

A equação do PRAI proposta pela IWA é a seguinte (Brasil, 2004): 

 

PRAI = (18 x ET/LA + 0,7 + 0,025 (ER/LA) x P    (6) 

 

Onde: 

LA = Ligações ativas 

ET= Extensão total da rede incluindo o comprimento médio dos ramais 

ER = Extensão dos ramais 

P = Pressão média 

A pressão utilizada na equação 6 é o ponto de pressão média do setor (PMS). Esta 

pressão é obtida com a média aritmética das cotas altimétricas, onde estão 

localizados os ramais, redes e hidrantes. 

Os parâmetros para o cálculo das perdas, segundo Lambert (2009), foram 

inicialmente baseados em inúmeros testes em distritos pitométricos, principalmente 

na Inglaterra e País de Gales durante a década de 1990. Os valores usados se 

mostraram aceitáveis na Alemanha e Áustria e também foram checados em outros 

testes na Austrália e Nova Zelândia. 

 

(5) 
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3.3 Avaliação das Perdas 

 

A avaliação das perdas de água é basicamente uma auditoria com a finalidade de 

identificar para a empresa os volumes perdidos e o custo das perdas. 

3.3.1 Balanço Hídrico 

 

Segundo Melado (2010), o método top down consiste em avaliar as perdas por meio 

do cálculo do balanço hídrico “de cima para baixo”, ou seja, pelo volume de água 

que entra no sistema menos o volume consumido. 

A IWA propôs uma matriz que basicamente considera o volume de água que entra 

no sistema e os volumes consumidos pelos clientes. A partir destas informações são 

geradas as perdas reais e as perdas aparentes (figura 3). 

O balanço hídrico é uma poderosa ferramenta de gestão, pois a partir dele podem 

ser gerados diversos indicadores de desempenho que podem direcionar esforços 

para melhorias técnicas específicas.  

O período de avaliação do balanço hídrico geralmente é de 12 meses, para fazer 

uma média anualizada dos volumes e absorver as sazonalidades. 

Segundo Palo (2010), o balanço hídrico tem como vantagens o baixo custo e a 

facilidade em aplicar em áreas de diversos tamanhos, entretanto tem como 

desvantagem a baixa precisão nos resultados associados a hipóteses e estimativas. 

 

Figura 3– Balanço Hídrico                                                           Fonte: Gonçalves e Alvim (2007) 
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O balanço hídrico possui os seguintes componentes (Melato, 2010): 

 Água que entra no sistema: Volume anual de água que é introduzido no 

sistema que está sendo avaliado, incluindo a água importada; 

 Consumo autorizado: Volume anual medido ou não medido fornecido aos 

consumidores cadastrados, à própria companhia de saneamento (usos 

administrativos e operacionais). 

 Perdas de água: Volume referente à diferença entre a água que entra no 

sistema e consumo autorizado. 

 Consumo autorizado faturado: Volume que gera receita para a companhia de 

saneamento, é o somatório dos volumes constantes nas contas emitidas aos 

consumidores. 

 Consumo autorizado não-faturado: Volume que não gera receita para as 

companhias de saneamentos proveniente de usos legítimos da água, como 

usos próprios, de caminhões pipa, combate a incêndios, descargas de redes. 

 Perdas aparentes: Correspondem aos volumes consumidos, mas não 

contabilizados e autorizados. 

 Perdas reais: Correspondem aos volumes que escoam através de 

vazamentos nas tubulações, extravazamentos de reservatórios. 

 Águas faturadas: Representa a parcela da água comercializada, traduzida no 

faturamento do fornecimento de água ao consumidor. 

 Águas não-faturadas: Representam a diferença entre os totais anuais da água 

que entra no sistema e do consumo autorizado faturado. 

 

No mercado existem diversos softwares disponíveis para download gratuitamente 

para o cálculo do balanço hídrico (tabela 4). 
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Tabela 4 – Softwares gratuitos disponíveis no mercado                         Fonte: Melato (2010) 

 

3.3.2 Método da Vazão Mínima Noturna 

 

O método Botton-up consiste em avaliar as perdas de “baixo para cima” através de 

testes e ensaios de campo de cada componente das perdas reais ou aparentes para 

obter a soma total dos volumes perdidos (Melato, 2010). 

A base deste método é a variação dos consumos no sistema de abastecimento de 

água ao longo do dia. O pico de consumo geralmente se dá entre 11:00 e 14:00h e o 

mínimo consumo entre 3:00 e 4:00h. A vazão correspondente a este consumo 

mínimo é chamada “vazão mínima noturna”, que pode ser medida através de 

equipamentos de medição de vazão e pressão, desde que adotados procedimentos 

adequados de fechamento dos registros limítrofes do setor em análise. 

A chave para a gestão do distrito de medição e controle (DMC) é o monitoramento 

da vazão para verificar onde há vazamentos em excesso e novos vazamentos 

(Morrison et al., 2007). 

A utilização da vazão mínima noturna para a determinação das perdas reais é 

vantajosa, pois no momento de sua ocorrência, há pouco consumo e as vazões são 

estáveis (as caixas d’água estão cheias) e uma parte significativa do seu valor 

refere-se às vazões dos vazamentos. 

Para se obter a vazão dos vazamentos é preciso conhecer os componentes do 

consumo noturno, que são os consumos noturnos residenciais e não residenciais, 
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consumo noturno excepcional, perdas noturnas após o hidrômetro e perdas reais na 

rede de distribuição. 

 

Figura 4 – Componentes do consumo noturno                                                     Fonte: Arikawa (2005) 

 

Geralmente a vazão dos vazamentos é altamente influenciada pela pressão e 

quando se atinge a vazão mínima, obtém – se a pressão máxima (figura 5). 

Para se chegar à vazão dos vazamentos são necessários testes de campo em áreas 

com limites definidos como os distritos já setorizados, isto é isolado das áreas 

vizinhas. Com isso será possível fazer um comparativo com o resultado do balanço 

hídrico. Por ser obtido através de dados encontrados em campo, este método se 

torna mais confiável que o método do balanço hídrico, porém é muito mais 

trabalhoso. 

Morrison et al. (2007) apresentam que os componentes da vazão de vazamentos: 

 Vazamentos inerentes: São os decorrentes de pequenos vazamentos na 

junção dos tubos e não são visualmente e nem acusticamente detectáveis.  

 Vazamentos por arrebentamento: proveniente da ruptura da rede de 

distribuição, podendo ainda ser classificado em informado e não informado. O 

volume total dos vazamentos é afetado pelo tempo desde a identificação até 

o reparo. O controle deste tempo minimiza a perda.  
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Na avaliação da vazão mínima noturna é utilizado o fator de pesquisa com indicador. 

O fator de pesquisa (FP) é a relação entre a vazão mínima noturna de um setor e a 

sua vazão média, dada em porcentagem. 

 

   
                    

                  
 

O fator de pesquisa é um parâmetro que dá fortes indicações sobre a existência de 

vazamentos no setor. Quanto maior o valor do FP significa um grande potencial de 

vazamentos não visíveis e exige a necessidade de trabalhos de pesquisa acústica. 

Segundo Fávero e Dib (1981apud Gonçalves e Alvim, 2005), em geral em um setor 

que o fator de pesquisa está acima de 0,30, existem vazamentos economicamente 

detectáveis. 

3.3.3 Método BABE 

 

O método BABE (Burst and Background Estimates) foi publicado em 1994 e consiste 

na estimativa de vazamentos inerentes e arrebentamentos, onde se admite que 

cada volume individual de perdas, é influenciado pela pressão e duração dos 

vazamentos (Lambert, 1995). 

Segundo Melato (2010), para fazer o cálculo do volume perdido é necessário 

conhecer elementos do sistema: histórico de vazamentos visíveis e não visíveis, 

tempo de duração dos vazamentos, condições da infraestrutura e pressão média. 

Este método deve ser aplicado em áreas pequenas. 

3.3.4 Testes de Campo para Avaliação das Perdas 

3.3.4.1 Relação vazamento x pressão 

 

Em 1994 foi apresentada a teoria Fixed and Variable Area Discharge Paths 

(FAVAD), onde a vazão dos vazamentos varia conforme a equação 8. A teoria 

considera que, em tubulações de material flexível, os furos dos vazamentos 

aumentam conforme a pressão se eleva (Bezerra, 2009). 

 

(7) 
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     (8) 

Onde: 

Q1 = Vazão dos vazamentos final (em m³/dia) 

Q0 = Vazão dos vazamentos inicial (em m³/dia) 

P1 = Pressão final (mca) 

P0 = Pressão inicial (mca) 

N1 = Coeficiente da relação pressão x vazamento 

Valores de N1: 

 Para tubos metálicos: N1 = 0,5 

 Para tubos plásticos: 1,5<N1< 2,5 

 Para vazamentos inerentes: N1= 1,5 

Para uma avaliação simplificada pode-se adotar o valor de N1 = 1, isto é, a redução 

de 1% da pressão irá reduzir 1% da vazão dos vazamentos. 

As medições das pressões são realizadas com auxilio de dataloggers por um 

período de sete dias. 

3.3.4.2 Fator de condição da infraestrutura 

 

O fator de condição da infraestrutura é um número adimensional que relaciona 

perdas inerentes de um sistema ao valor de perdas inevitáveis padrão estabelecido 

pela IWA através da equação 12. Tem o objetivo de quantificar o grau de 

deterioração de um determinado setor em relação à condição ideal. A partir da 

determinação deste, é possível priorizar os locais que mais precisam de 

intervenções na infraestrutura, direcionando assim de forma inteligente os recursos 

(Carvalho et al., 2009). 

 

    
                              

  
 

 

(9) 
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Tardelli Filho (2006) apresenta a metodologia disponível para a determinação do 

valor de referência da IWA (Vi), equivalente a redes com baixos índices de 

vazamentos inerentes, definido a partir de estudos feitos no Reino unido e outros 

países em redes com boas condições estruturais. Os vazamentos de referência da 

IWA são calculados a partir dos seguintes valores (hidrômetros situados na testada 

do imóvel): 

 Redes: 20 l/km/hora a 50 mca de pressão 

 Ramais: 1,25 l/ramal/hora a 50 mca de pressão 

Então, para obter o volume de referência da IWA em m³ para um dia e fazendo a 

relação com a pressão obtida na área que está sendo estudada com valor de N1, 

Tardelli Filho (2006) demonstra: 

Vi (m³/dia) = (20 x 24/1.000) x L x (P/50)N1 + (1,25) x 24/1.000) x N x (P/50)N1 

Vi = 0,48 x L x (P/50)N1 + 0,03 x N x (P/50)N1 

 

    
                              

        
 
  

 
   

          
 
  

 
   

 

Onde: 

L= comprimento de rede do sistema em estudo (Km) 

P= pressão atuante no ponto médio no horário do teste (mca) 

N1= Coeficiente da relação pressão x vazamento 

LA= Ligações ativas 

 

Para este teste é necessário escolher uma área que tenha possibilidade de instalar 

um macromedidor e um datalogger (equipamento que registra as pressões e vazões 

ao longo do tempo) para monitorar a vazão e pressão e em seguida fechar 

temporariamente os registros dos cavaletes dos hidrômetros e lacrá-los. 

Deve-se realizar anteriormente uma pesquisa de vazamentos e reparar todos os 

vazamentos encontrados e também providenciar uma pesquisa de fraudes e eliminar 

todas as irregularidades encontradas. 

(10) 
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Carvalho et al. (2009) recomendam que nos dias anteriores sejam distribuídos 

panfletos avisando a população sobre a interrupção no abastecimento e que as 

equipes sejam dimensionadas para que sejam encarregadas para fazer as leituras 

dos hidrômetros no início e no fim do teste de no máximo 50 imóveis. Uma equipe 

de reparos deve estar presente no momento do teste caso haja necessidade. 

Todos os registros dos cavaletes são fechados e deve-se usar fita adesiva para 

evitar que o cliente faça qualquer manuseio. O teste começa quando a última equipe 

termina de lacrar os registros. 

Realiza-se então o ensaio para descobrir o valor do N1. 

Encerra-se o teste reabrindo todos os registros e registrando os valores das leituras 

Cálculo do expoente N1 

 

Em Melato (2010), verificou-se que o teste de campo para obtenção do coeficiente 

N1 tem melhores resultados se realizado à noite, mas também pode ser realizado 

durante o dia. Este teste basicamente consiste em realizar medições de vazão e 

pressão na entrada de uma área delimitada. Esta deve ser abastecida por um único 

ponto de entrada. Devem ser realizadas reduções gradativas das pressões na 

entrada da área e paralelamente medidas as vazões e pressões no ponto médio 

(região onde as pressões do distrito atingem valores médios considerando a pressão 

de entrada e a menor pressão do pronto crítico), sugere-se que estas reduções 

sejam em pelo menos três níveis. 

Após as medições, o valor de N1 pode ser calculado da seguinte forma: 

 

   
   

  

  
 

   
  
  
 
 

   
  

  
 

   
  
  
 

 

Onde:  

Q0, Q1, Q2 = vazão dos vazamentos às pressões P0, P1, P2, respectivamente. 

 

(11) 
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3.3.4.3 Fator Noite/Dia 

 

A vazão dos vazamentos é bastante influenciada pelas pressões e a vazão mínima 

noturna é a melhor aproximação da vazão máxima dos vazamentos, porém se faz 

necessário um fator de conversão para representar o volume diário de vazamentos 

(Melato, 2010). 

Para isto é utilizado o fator noite/dia (FND), que consiste no número de horas por 

dia, que multiplicado pela vazão dos vazamentos (da vazão mínima noturna) resulta 

no volume médio diário de vazamentos, que representa a perda real média do 

ensaio (Tardelli Filho, 2006). 

O fator noite/dia geralmente é menor que 24 hs/dia nos setores onde há 

gerenciamento das pressões. 

Morrison et al. (2007) salientam que o fator noite/dia é claramente o fator mais 

importante a ser considerado, quando é feita a avaliação da vazão noturna. 

Em sua análise, Morrison et al. (2007) descreve a metodologia para o cálculo do 

valor do FND: 

 

     
  

    
 
  

  
  

    
 
  

    
  

    
 
  

 

 

Observando a equação acima, pode-se perceber que o fator noite dia não depende 

dos volumes de entrada do DMC. Se a relação entre a pressão média e a vazão dos 

vazamentos é linear (N1=1), como pode ser assumido na ausência de informações 

de N1, então a equação pode ser simplificada para: 

 

       
                    

    
  

Onde: 

P min=Pressão mínima diária 

 

(12) 

(13) 
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3.3.5 Modelagem Hidráulica 

 

A modelagem hidráulica consiste em simular o comportamento hidráulico do 

abastecimento, adicionando dados reais coletados em campo e fornecendo 

resultados por trecho de rede. Segundo Palo (2010), as perdas são geradas por 

fatores físicos, comportamentais e ambientais e estes influem diretamente nos 

valores medidos no sistema real. Nas simulações estes fatores estão implícitos nos 

dados de campo que são utilizados para representar o comportamento do sistema 

real. 

Um modelo matemático é uma representação da realidade. Quanto melhor a 

qualidade da informação, melhores serão os resultados (Thornton et al., 2008). 

Segundo Palo (2010) as etapas preliminares para a construção do modelo hidráulico 

são: 

 Construção e atualização dos diâmetros e materiais da rede; 

 Coleta de informações comerciais de demandas de consumo; 

 Calcular as incertezas das medições; 

 Coletar dados de campo (pressão e vazão) para a calibração do modelo; 

 

A aplicação de modelos matemáticos no saneamento já é uma prática bastante 

explorada pelas companhias de abastecimento para simular os diversos cenários 

antes de utilizar em campo. No mercado existem diversos programas que podem ser 

utilizados como ferramentas de simulação hidráulica (Watercad, Epanet, Finesse 

etc). 

O Watercad foi desenvolvido pela Haestad Methods, é um sistema de 

gerenciamento de informações geográficas completo para: análise da qualidade da 

água, calibração de grandes redes de distribuição, possibilitando o carregamento de 

dados reais para melhor aproximação do resultado. É uma ferramenta sofisticada 

que permite a engenheiros e responsáveis pelas decisões gerenciar e analisar as 

redes de distribuição com exatidão e eficiência (Barroso, 2005). 
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O FINESSE, software da Water Software Systems do Reino Unido, é muito utilizado 

em países Britânicos e na Europa, permite a programação ótima de bombas e 

gerenciamento de vazamentos. É compatível com programas de geoprocessamento 

(GIS) e sistemas de supervisão (SCADA). 

O EPANET 2.0 foi desenvolvido pela U. S. Environmental Protection Agency 

(USEPA). É um simulador de sistemas de abastecimento de água amplamente 

testado e credível (Rossman, 2000). É um programa de computador que permite 

executar simulações estáticas e dinâmicas do comportamento hidráulico e de 

qualidade da água em redes de distribuição pressurizada.  

O EPANET 2.0 permite obter os valores da vazão em cada tubulação, da pressão 

em cada nó, da altura de água em cada reservatório de nível variável e da 

concentração de espécies químicas através da rede durante o período de simulação, 

subdividido em múltiplos intervalos de cálculo. Adicionalmente, além do 

comportamento dos elementos químicos, o modelo simula o cálculo da idade da 

água e o rastreio da origem de água em qualquer ponto da rede, através da 

simulação do cloro residual (Gomes e Silva, 2004). 

É uma ferramenta de apoio à análise de sistemas de distribuição, melhorando o 

conhecimento sobre o transporte e o destino dos constituintes da água para 

consumo humano. Permite ser utilizado em diversas situações onde seja necessário 

simular sistemas pressurizados de distribuição. O estabelecimento de cenários de 

projeto (p.ex., expansão de uma rede existente), a calibração de modelos 

hidráulicos, a análise do decaimento do cloro residual e a avaliação dos consumos 

são alguns exemplos de aplicação do programa (Rossman, 2000). 

 

3.4 Controle de Perdas Reais 

 

Para por em prática o sistema de gerenciamento de perdas é necessário planejar 

diversas ações, envolver todos os setores da companhia de saneamento e monitorar 

o sistema de forma contínua e permanente. 

Segundo Farley (2001), a chave para desenvolver uma estratégia de controle de 

perdas para qualquer rede é fazer as seguintes perguntas: 
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 Qual a quantidade de água que está sendo perdida? (ferramenta: cálculo do 

balanço hídrico) 

 Onde está sendo perdida? (ferramenta: estudos piloto) 

 Como se pode reduzir as perdas e melhorar o desempenho? (ferramenta: 

desenvolvimento de uma estratégia e planos de ação apropriados) 

 Como se pode manter a estratégia? (ferramenta: treinamento, monitoramento, 

operação e manutenção) 

Esta estratégia é detalhada na tabela 5. 

De acordo com Melato (2010), tão importante quanto executar as ações é a gestão 

do controle de perdas através do acompanhamento das ações, coleta de 

informações e dados, como quantitativo previsto e executado, indicadores, custos, 

ganhos, recuperações, entre outros. 

De um modo geral um programa de redução de perdas deve ter a seguinte estrutura: 

 Diagnóstico por setor de abastecimento; 

 Avaliação da disponibilidade de recursos; 

 Definição das ações requeridas; 

 Análise econômica; 

 Definição das metas compatíveis com os recursos disponíveis; 

 Indicadores de controle; 

 Planos de ação; 

 Estruturação e priorização; 

 Acompanhamento das ações e avaliação dos resultados; 

 Envolvimento de todos. 

Cada sistema de abastecimento de água tem diferentes tipos e níveis de perdas, 

definindo-se a melhor solução para cada caso, em função do diagnóstico feito e da 

relação benefício-custo estimada. 
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Tabela 5 – Ferramentas para desenvolvimento das estratégias (Farley, 2001) 

 

Os quatro principais componentes de um programa efetivo de controle e redução de 

perdas reais nas redes de distribuição de água são apresentados na figura 5.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Componentes do sistema de controle de perdas.         Fonte: Lambert & Hirner (2000) 
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Para Tardelli Filho (2006), o nível existente de perdas no local é representado pelo 

quadrado maior ao centro e os outros níveis de perdas são: o nível econômico de 

perdas e as perdas reais inevitáveis. A área remanescente entre o nível atual de 

perdas e o nível referencial das perdas reais inevitáveis representa o volume de 

perdas potencialmente recuperáveis com ações de redução de perdas, mesmo que 

uma pequena parcela desse volume a recuperar não apresente uma relação custo-

benefício favorável.  

Tardelli Filho (2006) descreve cada componente: 

 

 O componente relativo ao controle ativo de vazamentos representa a 

realização de campanhas para a detecção de vazamentos não-visíveis. 

 O componente relativo à rapidez e qualidade dos reparos refere-se ao 

encurtamento do tempo entre o conhecimento/localização do vazamento e o 

efetivo estancamento, seja visível ou não-visível. 

 O componente relativo à gestão da infraestrutura envolve as atividades de 

proteção da rede contra a corrosão, substituição de redes e ramais ou 

reabilitação dessas tubulações, bem como a recuperação estrutural dos 

reservatórios. 

 O componente referente ao gerenciamento das pressões representa a 

adequação e controle das pressões em valores compatíveis com a boa 

operação do sistema de distribuição, sem potencializar a ocorrência e as 

vazões dos vazamentos, além do controle de níveis dos reservatórios para 

evitar extravasamentos. 

 

Um ponto importante a destacar diz respeito ao cuidado que se deve ter em garantir 

a boa qualidade dos materiais utilizados e qualificação da mão-de-obra, pois todo o 

esforço empregado na redução de perdas poderá ser perdido e os vazamentos 

tornarem a aparecer se estes fatores não forem garantidos. 

Caso alguma destas ações não seja desencadeada, poderá ser reduzida somente 

uma parte do nível de perdas potencialmente recuperáveis e não será atingido o 

nível econômico de perdas. 
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3.4.1 Controle das Pressões 

 

Segundo a Norma Técnica NBR n° 12.218, da ABNT – Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, a pressão estática máxima nas tubulações deve ser de 500 KPa 

(50 mca), e a pressão dinâmica mínima, 100KPa (10 mca). Na COMPESA, de 

acordo com a Norma Interna da companhia, estes valores são de 30 mca para a 

pressão estática máxima e 6 mca para a pressão dinâmica mínima na rede de 

distribuição. 

Segundo Gonçalves e Alvim (2007), sabe-se que em um sistema de água com alta 

pressão, ocorre com mais frequência uma maior quantidade de vazamentos. Caso 

uma análise de custo-benefício aponte ser viável economicamente um controle ativo 

de vazamentos, recomenda-se reduzir a pressão no sistema com VRP ou com a 

utilização de reservatórios, com o objetivo de reduzir a ocorrência de vazamentos e, 

por consequência, reduzir o número de pesquisas de vazamentos.O monitoramento 

das pressões na rede permite a visualização das pressões em um determinado 

ponto ao longo das horas do dia, possibilitando o conhecimento das pressões 

médias, mínimas e máximas. Dessa forma, podem-se comparar os valores de 

pressão na rede com os valores permitidos em norma e com isso definir as 

estratégias de adequação de rede, como por exemplo, a redução das pressões ou 

substituição de trechos de rede com incrustação. 

A tabela 6 apresenta a relação entre a diminuição da perda real em percentual e a 

redução na pressão. 

Tabela 6 – Relação entre a redução da pressão e diminuição das perdas reais para tubulações 

rígidas 

Redução da Pressão (%) Redução da Perda (%) 

20 10 

30 16 

40 23 

50 29 

60 37 

                                                                                                  Fonte : Brasil (1999) 
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Segundo Tardelli Filho (2006), a solução para o problema das pressões é o 

zoneamento piezométrico, que consiste em dividir um setor de abastecimento em 

zonas com comportamento homogêneo dos planos de pressão. Estes podem ser 

definidos pela cota do nível d’água de um reservatório enterrado, apoiado ou 

elevado, pela cota piezométrica resultante de uma elevatória ou “booster” ou pela 

cota piezométrica resultante de uma VRP. 

As vantagens de implantar um controle de pressões são as seguintes: 

 Redução perdas por vazamentos; 

 Redução da freqüência de arrebentamentos de tubulações; 

 Prestação de um serviço mais constante ao consumidor; 

 Redução da produção da água; 

 Diminuição da ocorrência de danos às instalações internas dos usuários até a 

caixa d’água. 

Galvão (2007) apresenta no gráfico da figura 8 a redução obtida em sistemas de 

abastecimento de São Paulo com a implantação do controle de pressões através do 

uso da VRP.  

 

Figura 6 – Vazão média horária antes e após a instalação de VRP   Fonte: Galvão (2007) 
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3.4.2 Setorização 

 

O conceito de setorização na literatura internacional é equivalente ao conceito de 

distrito de medição e controle (DMC) que foi introduzido no Reino Unido no inicio dos 

anos 80, através do “Relatório da política de controle de vazamentos e prática”. 

Neste relatório o DMC é definido como uma área distinta de um sistema de 

distribuição através do fechamento de válvulas ou isolamento total da tubulação, 

onde a quantidade de água que entra e que sai pode ser medida (Morrison et al. 

,2007). 

Conceitualmente, o sistema de distribuição deveria ocorrer a partir de um centro de 

reservação e abranger uma área de influência bem delimitada fisicamente, 

denominada setor de abastecimento, que por sua vez pode estar dividido em 

subsetores. Outra possibilidade é a distribuição ocorrer a partir de derivação de 

adutora para atender determinados setores de abastecimento. Como na realidade os 

sistemas de distribuição são frequentemente ampliados sem respeitar critérios 

técnicos rígidos, é comum encontrar pouca ou nenhuma setorização em sistemas de 

água, sobretudo de centros urbanos que experimentaram crescimento populacional 

acelerado. 

O trabalho da setorização é muitas vezes difícil e oneroso, devendo ser implantado 

gradualmente, iniciando pelo isolamento de áreas, a partir das quais, por 

aproximações sucessivas, vai se implantando a setorização e subsetorização mais 

conveniente. No desenvolvimento de estudos e implementação de setores de 

abastecimento deve se dar prioridade às áreas com elevadas pressões e buscando 

o equilíbrio hidráulico do sistema de distribuição para trabalhar com pressões 

controladas (Mota, 2010). 

A análise da setorização existente deverá ser acompanhada de confirmação no 

campo por meio da instalação de medidores de pressão, em pontos previamente 

definidos, de modo a permitir a verificação dos dados cadastrais. É usual constatar-

se discrepâncias entre os setores de projeto e de operação e destes com os setores 

comerciais. Esta primeira análise poderá conduzir a algumas recomendações de 

caráter imediato em função da situação presente da setorização, como o 
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fechamento de alguns anéis ou a recomendação de instalação de dispositivos de 

redução de pressão em alguns setores evidentemente críticos. 

3.4.3 Válvulas Redutoras de Pressão (VRP) 

 

A concepção básica de uma VRP automática segundo Tardelli Filho (2006) tem 

como princípio de funcionamento o controle hidráulico das aberturas dos dispositivos 

de passagem do fluxo de água, através da operação de uma válvula piloto situada 

em uma comunicação entre as câmaras de entrada e saída. A utilização de VRP 

pressupõe a criação de um subsetor perfeitamente definido pelo fechamento de 

registros limítrofes, em condições de operação que assegurem a estanqueidade da 

área. 

A válvula redutora de pressão é um dispositivo mecânico que permite dissipar a 

energia hidráulica como forma de uniformizar e controlar as pressões 

automaticamente, gerando uma perda de carga localizada e reduzindo a pressão de 

jusante (Bezerra, 2009). 

A introdução de controladores eletrônicos associados às VRP’s ampliou as 

possibilidades de controle da pressão de saída. 

De acordo com Compesa (2010), a VRP pode ser utilizada com as seguintes 

modulações: 

  Pressão de saída fixa: 

O sistema não apresenta variações grandes de demanda e apresenta poucas 

alterações na perda de carga em função do consumo. Esta é uma solução adequada 

para regiões onde a perda de carga entre a válvula e o ponto crítico (ponto mais 

distante da entrada do distrito ou de cota mais alta) não ultrapasse 10 mca. 

 Modulação por vazão (VRP associada a um controlador eletrônico): 

É necessário ter instalado um medidor de vazão e é indicado nos casos em que a 

perda de carga é grande e ocorrem mudanças potenciais de consumo. Para a 

regulagem da VRP é preciso interligar o controlador com o circuito de pilotagem 

(circuito que controle a pressão na cabeça da válvula através da válvula piloto). Os 
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parâmetros da regulagem são estabelecidos em função das variações da área e das 

variações de pressão no local da válvula e no ponto crítico. 

 Modulação por tempo (VRP associada a um controlador eletrônico): 

Esta é indicada quando ocorre um perfil regular de consumo, que permite a 

diminuição ou o aumento da pressão de saída da VRP em função de um 

determinado horário, para compensar a variação da vazão durante o dia e a perda 

de carga entre a VRP e o ponto crítico. 

 

Thornton et. at. (2008) relaciona os benefícios da implantação de um controle de 

pressões: a redução de vazamentos, a economia de água (para abastecimento 

direto da rede), a redução de prejuízos no caso de inadimplência (mantendo um 

nível mínimo de atendimento), melhora na eficiência da distribuição de água, a 

garantia de reservação, redução de impactos hidráulicos relativos a transientes e 

redução da reclamação de consumidores. 

3.4.4 Gerenciamento da Infraestrutura 

 

Melato (2010) afirma que o gerenciamento da infraestrutura está diretamente ligado 

ao conhecimento das condições dos sistemas de redes de distribuição: idade, 

materiais, manutenções preditivas (através de ensaios e monitoramento) e 

preventivas (em intervalos pré-determinados), instalação e manutenção de 

equipamentos de controle, procedimentos de trabalho e treinamento. Com o 

conhecimento destas informações é possível direcionar os recursos disponíveis para 

as áreas onde realmente seja necessário, otimizando assim os resultados. 

O processo de qualificação dos materiais vai além dos limites das companhias de 

saneamento, abrangendo o setor produtivo e as entidades normativas, nacionais e 

internacionais. 

O emprego de materiais qualificados requer a implementação de procedimentos 

técnicos (especificações) e administrativos (licitações, contratações) que levem a 

comprar os materiais adequados, a custos competitivos do mercado. 

Nos casos de redes e ramais com tubulações antigas como as de ferro fundido, 

amianto ou aquelas com a qualidade comprometida não resta alternativa senão a 
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substituição por novas redes. Nos casos de redes e adutoras com incrustrações, 

como as de ferro dúctil e aço, a limpeza ou a recuperação com técnicas modernas 

torna-se muitas vezes atrativa do ponto de vista econômico financeiro. 

A substituição de redes é uma obra complexa e que deve merecer atenção especial, 

pois afeta e incomoda diretamente o consumidor na fase de execução da obra. Caso 

não seja bem planejada, sua execução pode tornar-se foco de reclamações e 

prejuízos, tanto para a imagem da empresa quanto para o consumidor. 

Paralelamente às ações de acompanhamento da vazão mínima noturna e pesquisas 

de vazamentos, as redes com grande incidência de vazamentos devem ser 

substituídas e as ligações de água devem ser aperfeiçoadas. 

A questão da qualidade dos materiais pode ser melhorada se forem implementados 

sistemas de gestão adequados, onde os materiais e equipamentos devem estar 

incluídos, pois é comum existirem fabricantes e fornecedores que oferecem custos 

inferiores aos de mercado, mas que no entanto possuem um baixo nível de 

qualidade e não atendem as normas vigentes. Estas situações ocorrem devido à 

falta da obrigatoriedade e homologação da certificação de alguns produtos e 

também pelo fato de ocorrerem falhas no controle e fiscalização no momento do 

recebimento destes materiais (Fontes et. al, 2010). 

Atualmente se percebe que existe uma preocupação maior das companhias em 

expandir os sistemas para atender a universalização da água, mas mantendo as 

redes existentes apenas com ações de reparos localizados em ocasiões de ruptura. 

As ações de reabilitação e substituição não ocorrem como uma preocupação prévia, 

mas apenas quando se esgota a vida útil da rede e não há mais condição de 

operação. 

Segundo Tardelli Filho (2006), para redes primárias e secundárias, estima-se uma 

vida útil em torno de 50 anos.. Considerando-se o valor de 50 anos para a vida útil 

das redes de distribuição, deve existir um programa de renovação da infra-estrutura 

abrangendo um percentual de 2% da extensão ao ano, incluindo troca de ramais. Já 

para os ramais prediais a vida útil estimada é bem menor 

Quanto ao desempenho hidráulico dos sistemas de distribuição, um dos principais 

fatores está relacionado com a dissipação de energia em função da perda de carga 

através das tubulações que o compõe. O aumento da rugosidade nas paredes 
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internas das tubulações e a diminuição da capacidade hidráulica de um sistema de 

distribuição estão diretamente relacionados com a deterioração, ao longo do tempo, 

do coeficiente C da fórmula de Hazen-Wilians (Azevedo Netto et al., 2008). 

3.4.5 Controle Ativo dos Vazamentos 

 

De acordo com Tardelli Filho (2006), o controle ativo dos vazamentos se opõe ao 

controle passivo. No controle passivo, a companhia de saneamento só atua quando 

o vazamento aflora à superfície (vazamento visível), tomando conhecimento do 

mesmo, geralmente, através do aviso pela população.  

O controle ativo representa, então a ação sistemática desenvolvida no sentido de 

localizar os vazamentos não-visíveis existentes, através de métodos acústicos de 

pesquisa e repará-los (Tardelli Filho, 2006). 

De acordo com o manual da Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos 

(ABENDI, 2004), na primeira fase de escuta do ruído de vazamento devem ser 

pesquisados todos os pontos acessíveis da tubulação, isto é, cavaletes, hidrantes, 

registros, válvulas, tubulações aparentes, registro de passeio, se houver, utilizando-

se haste de escuta. A haste de escuta consiste em uma haste metálica com um 

amplificado em uma das pontas para identificar o ruído do vazamento. Deve-se 

caminhar em um lado da rua, quando isto for possível e durante a caminhada ter 

atenção para a possível existência de vazamentos visíveis na rede, nos ramais e 

cavaletes. Ao ouvir um ruído suspeito no cavalete, assegurar-se que não está 

havendo passagem d’água através do hidrômetro, fechando firmemente o registro 

(certifica-se que está vedando), pois um pequeno vazamento existente na tubulação 

interna do imóvel também pode provocar um ruído de vazamento. O principio básico 

da detecção acústica é ouvir o ruído do vazamento 

Uma equipe de pesquisa geralmente é composta de dois a três profissionais, sendo 

um técnico responsável e um ou dois auxiliares. 

Quando definida a área a ser pesquisada, deve-se verificar o nível de pressurização 

da rede, segundo a ABENDI (2004) é recomendado que seja acima de 15 mca. 

Em seguida todos os pontos suspeitos são submetidos a uma pesquisa com 

geofone, que indica o ponto do solo onde o ruído é maior. Geofone é um 

equipamento de detecção acústica composto de fones de ouvido e um amplificador. 



52 

A localização é feita através do correlacionador de ruído, que a partir de dois pontos 

na rede pode fazer a indicação do local do vazamento. 

Então com o uso da haste de perfuração é confirmada a existência do vazamento se 

a haste estiver úmida.  

O controle ativo dos vazamentos provou ser bem sucedido como parte de um plano 

global para reduzir e posteriormente manter o nível de perdas alcançado. Ao longo 

dos anos tem sido aplicado com muito sucesso em redes de todo o mundo. Mas a 

técnica requer compreensão cuidadosa e não deve ser considerada uma solução 

rápida. Em curto prazo deve-se conhecer a configuração da rede e implementar as 

condições necessárias para a gestão do distrito, a longo prazo será necessário 

manter os níveis de serviço e localização e reparo de vazamentos (Morrison et al., 

2007). 

É notório que a detecção e reparo de vazamentos é uma maneira efetiva de 

preservação da água e economia de dinheiro. As empresas de saneamento deixam 

de gastar com tratamento, captação e bombeamento, tendo em vista a tendência 

mundial de sustentabilidade, é importante a conservação dos recursos hídricos e 

proteção ao meio ambiente. 

Morrison et al. (2007) afirmam que a solução é um sistema de controle permanente 

de vazamentos em áreas delimitadas, com uma quantidade limitada de ligações e 

com a vazão de entrada medida, desta forma é possível quantificar o nível de perdas 

em cada DMC. 

3.5 Controle de Perdas Aparentes 

 

As ações de combate às perdas aparentes possuem efeitos de caráter financeiro e 

incidem diretamente no faturamento da empresa, além do fato de em locais que 

possuem rede coletora de esgotos o faturamento é dobrado (Tardelli Filho, 2006). 

Lambert e Hirner (2000) propuseram um modelo contendo as quatro principais 

ações para um programa integrado para reduzir e manter as perdas aparentes em 

níveis aceitáveis (figura 7). 

 O componente relativo à redução de erros de medidores tem como ações 

significativas a especificação correta dos medidores, instalação correta destes 
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e dos hidrômetros, a troca corretiva e preventiva dos hidrômetros e a 

calibração periódica de medidores. Coelho (2009) diz que os principais 

fatores que afetam a exatidão do hidrômetro com o passar do tempo são: a 

qualidade da água, o regime de abastecimento, especificação e qualidade do 

hidrômetro, padrão de instalação e fraudes. 

 Quanto à redução de fraudes, refere-se ao combate às fraudes e ligações 

clandestinas, através de inspeções periódicas de ligações suspeitas e da 

implantação de medidas para coibir estas práticas. 

 A qualificação da mão-de-obra envolve a seleção e treinamento adequado 

dos profissionais que fazem a leitura dos hidrômetros e gestão comercial no 

sentido de atuar nas anormalidades de leitura e de consumo. 

 O componente relativo às melhorias no sistema comercial diz respeito ao 

investimento que deve ser feito para o aperfeiçoamento contínuo da gestão 

do sistema comercial, principalmente quanto à atualização do cadastro dos 

clientes e auditoria de consumo. 

 

Figura 7 – Componentes do controle de perdas aparentes.   Fonte: Lambert e Hirner (2000) 

 

3.5.1 Macromedição e Micromedição 
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Somente através da medição é possível conhecer, diagnosticar, alterar e avaliar as 

diversas situações operacionais em um sistema de abastecimento de água (Tardelli 

Filho, 2006). 

O conceito de macromedição consiste na correta avaliação dos volumes produzidos 

e dos volumes entregues a setores de abastecimento ou sub-regiões, quando se 

trata de sistemas de maior porte. Desta forma é possível o controle das perdas em 

regiões individualizadas. 

Morrison et al. (2007) enumeram os requisitos para a escolha do medidor de vazão 

do DMC: 

 Diâmetro do alimentador principal; 

 Faixa de vazão máxima e mínima; 

 Possibilidade de medir o fluxo reverso; 

 Perda de carga; 

 Custo do medidor; 

 Precisão e acurácia; 

 Custo de manutenção; 

 A ausência de micromedição é um dos principais indutores de perdas aparentes 

sendo, porém, negligenciada por algumas empresas. A experiência internacional e 

de algumas cidades brasileiras leva a concluir que o consumo em áreas com 

ligações não medidas fica limitado à capacidade de suprimento do sistema, pois o 

usuário não tem motivos para economizar água ou evitar desperdícios através da 

substituição de bóias ou torneiras defeituosas ou do reparo de vazamentos em 

tubulações. O cliente só adota o uso racional quando passa a pagar pelo que 

consome. 

Segundo Tardelli Filho (2006), a troca de hidrômetros é um dos itens mais 

importantes de um programa de redução de perdas aparentes.  A maior parte dos 

hidrômetros de um sistema de abastecimento são de 1,5 m³/h e 3 m³/h (pequena 

capacidade). Os hidrômetros de maior porte geralmente atendem aos grandes 

consumidores de água com indústrias, condomínios e grandes estabelecimentos. 

Há três situações básicas que os hidrômetros devem ser trocados: 
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 Manutenção corretiva: é o caso onde ocorrem problemas no funcionamento 

do hidrômetro e impedem a leitura, como violações e embaçamento. 

 Manutenção preventiva: é a troca preventiva depois de um tempo de 

instalação ou volume medido. 

 Adequação: é a troca em função da inadequação do consumo com o 

hidrômetro instalado. 

Deve ser dada a prioridade à manutenção preventiva. 

 

3.5.2 Combate às fraudes 

 

Esta deve ser uma ação permanente na companhia de saneamento, pois quando há 

percepção de fragilidade neste sentido, os potenciais fraudadores sempre irão se 

sentir encorajados em cometer o delito. Qualquer tipo de fraude é um crime passível 

de todos procedimentos jurídicos e penalidades previstas em lei. 

De forma preventiva, as ações para inibir as fraudes podem ser feitas através de 

campanhas educativas e de esclarecimento à população. 

 

3.5.3 Melhorias no sistema comercial 

 

De acordo com Melato (2010), a gestão comercial de uma prestadora de serviços de 

saneamento compreende todo o aparato de processos, sistemas informatizados e 

recursos humanos que permite a contabilização dos consumos de água tratada e 

seu faturamento. Requer o aperfeiçoamento contínuo do sistema de gestão 

comercial principalmente no que se refere ao cadastramento das ligações e 

apurações dos consumos dos clientes. 

Para diminuição da perda aparente, deve ser dada agilidade ao cadastramento de 

novas ligações no cadastro comercial e atenção especial à identificação de falhas e 

atualização constante neste cadastro. 
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3.5.4 Qualificação da mão-de-obra 

 

Os profissionais que trabalham diretamente com os clientes devem ser treinados 

para identificar problemas nos hidrômetros, fraudes e outras irregularidades no 

sentido de saber como agir adequadamente nestes casos. 

A figura 8 apresenta de forma esquemática os problemas na macromedição, na 

gestão comercial e na micromedição, juntamente com as ações de melhoria. 

 

Figura 8 – Resumo das ações  para controle e redução das perdas aparentes  Fonte:  Tardelli Filho 

(2006) 

 

Diante do contexto apresentado, verifica-se que as ações para redução das perdas 

reais tem o objetivo de diminuir o volume disponibilizado e as ações para redução 

das perdas aparentes visam aumentar o volume utilizado. 

 

 

 

 
 Volume distribuído 
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4 METODOLOGIA 

4.1  Estudo de Caso do Distrito 17 B 

 

A metodologia visa avaliar os resultados obtidos no programa de controle de perdas 

de água no distrito 17B. Todos os dados e resultados foram fornecidos pela 

COMPESA. Foram realizadas análises destes dados e comparações com resultados 

de trabalhos semelhantes existentes na literatura, com o intuito de identificar os 

pontos positivos, negativos e oportunidades de melhoria do trabalho realizado no 

distrito 17 B. 

O abastecimento da cidade do Recife (figura 13) é feito a partir da integração dos 

Sistemas Alto do Céu, Tapacurá e Pirapama, que distribuem água para os distritos 

através de um grande anel. O distrito 17 B dispõe de alimentação direta a partir do 

grande anel, dotado de um medidor eletromagnético tipo tubo e uma válvula 

redutora de pressão (VRP) com diâmetro de 150 mm. 

O distrito 17B está situado na zona norte do Recife, ocupa parte dos bairros do 

Espinheiro, Rosarinho, Ponto de Parada, Encruzilhada, Santo Amaro, Hipódromo e 

Torreão (figura 9). Dispõe de uma área de aproximadamente 1,19 km², é abastecido 

pelo sistema Alto do Céu e contava com uma população de 10.867 habitantes no 

ano de 2010. 

No inicio do ano de 2009 a COMPESA deu inicio ao PROMAIS - Programa de 

Estruturação e Modernização das Agências de Serviços (Aurora, Cabanga, Dois 

Irmãos, Alto do Céu e Cabo). Este programa teve o objetivo de fazer uma 

reestruturação do trabalho nas agências de serviços no sentido de preparar a 

equipe, melhorar os processos e procedimentos operacionais e comerciais para a 

entrada em operação do Sistema Pirapama, que trouxe um novo cenário de 

abastecimento para o Recife fora do rodízio, isto é, sem intermitência. 

O Sistema Pirapama trouxe um incremento de oferta de 5.000 l/s para a Região 

Metropolitana do Recife, proporcionando abastecimento de água 24 horas por dia na 

planície, pois os morros do Recife não foram beneficiados..  
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A decisão de utilizar o distrito 17 B como projeto piloto da COMPESA para aplicação 

da metodologia da IWA para o controle de perdas teve como principal motivo o fato 

de na época ser o único que apresentava todas as condições para implantar o 

controle. Sua rede de abastecimento estava isolada, isto é, estanque 

hidraulicamente, possuía apenas um ponto de alimentação com um macromedidor e 

com uma VRP na entrada do distrito monitorada através de um controlador 

inteligente e dataloggers (equipamento utilizado para registrar as pressões por um 

determinado tempo) nos ponto médio e crítico. 

Os trabalhos tiveram inicio em junho de 2010 através de um encontro com todos os 

setores envolvidos no processo, engenheiros e técnicos responsáveis pela 

manutenção de redes e ramais, pelas pesquisas de vazamentos e controles através 

da engenharia da operação, representantes do setor de suprimentos e 

superintendentes destas áreas para dar todo suporte necessário para o andamento 

do projeto. Pois o envolvimento e compromisso de todos os participantes são 

fundamentais para que todo processo ocorra de forma satisfatória. 

 

 

Figura 9 – Imagem de satélite com os limites do distrito 17 B 
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O projeto piloto do distrito 17 B teve como objetivo reduzir das perdas reais e 

aparentes utilizando-se dos novos processos e metodologias implantados pelo 

PROMAIS com as seguintes metas: 

 Redução das perdas reais e aparentes utilizando-se dos novos processos e 

metodologias implantados pelo PROMAIS. 

 Atingir 100% de hidrometração no distrito. 

 Capacitar os colaboradores da COMPESA nos diversos processos e 

metodologias empregadas no projeto: 

  Medições de Grandezas Hidráulicas 

  Pesquisa Acústica de Vazamentos 

  Controle de Pressão 

  Gestão da Infraestrutura 

  Gestão de Grandes Consumidores 

  Operação de sistemas de abastecimento 

  Auditoria de Consumo 

Os projetos de setorização dos distritos da planície do Recife foram elaborados na 

década de 70, mas precisavam ser atualizados tanto no que diz respeito à 

atualização de população e demandas, quanto à padronização dos requisitos e 

recomendações da IWA. Foi elaborado um modelo hidráulico através do EPANET, 

para fazer uma atualização do antigo projeto e fazer a simulação hidráulica das 

condições existentes para sugerir as possíveis intervenções na rede. 

Foram consideradas como hipóteses para o DMC, segundo as recomendações da 

IWA: 

 Tamanho médio entre 500 (quinhentas) e 3.000 (três mil) ligações 

de água, sendo elas ativas ou inativas; 

 Até 25 km de extensão de rede; 

 Área estanque, não se admitindo fluxos entre áreas vizinhas; 

 Existência de ponto de medição de vazão e pressão na entrada. 
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A NBR 12.218:94 indica que o setor de manobra deve ter de 7.000 m a 35.000 m de 

extensão de rede e 600 a 3.000 ligações. Já para o setor de medição a 

recomendação é que a extensão máxima seja de 25 Km. 

Conforme as informações oriundas do Cadastro Técnico da COMPESA, o D–17B 

tem aproximadamente 36 km de rede distribuidora e 2.676 ligações, sendo o valor 

do primeiro parâmetro maior do que o recomendado e o segundo compatível com o 

conceito de DMC.  

Não obstante a extensão de rede maior do que o limite indicado julgou-se 

inadequado, ao menos num primeiro momento, sugerir intervenções para subdivisão 

do distrito 17B por se tratar de uma área bastante ocupada e que não tende a 

crescer significativamente. 

 

4.2 Estudos Preliminares 

 

Após a definição da área a ser trabalhada foi realizado um teste de estanqueidade 

para confirmar o isolamento do distrito. Para este teste foram utilizadas medições 

instantâneas de vazão e dataloggers. As medições foram realizadas em torneiras de 

jardim das residências dos clientes, nas zonas limítrofes do distrito. De acordo com o 

cadastro técnico da área, foram realizados cortes nas redes e utilizados caps para 

isolamento da área ao invés de registros de parada. Esta medida teve o objetivo de 

garantir a estanqueidade do setor e evitar dúvidas futuras de registros apresentando 

fugas por desgaste do tempo. O método utilizado foi o “teste de estanqueidade 

zero”. 

Com a confirmação foi realizada uma campanha de medição de vazão e pressão 

para avaliar a condição inicial do abastecimento e da vazão mínima noturna. 

 Em princípio, de acordo com os dados levantados nas campanhas de medição 

realizadas para o D–17B, e à luz das recomendações da NBR 12218, não seria 

necessária a quebra de pressão pelo fato de que a pressão estática máxima seria da 

ordem de 50 m.c.a (área de influencia direta do reservatório da ETA Alto do Céu). A 

pressão nos grandes anéis é da ordem de 34 mca, no entanto, para maior controle 

das perdas estão sendo previstas válvulas em todas as entradas de distritos. 
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4.3 Ações para Controle das Perdas Reais 

 

As ações para controle das perdas reais foram baseadas nos quatro componentes 

da figura 5: controle ativo de vazamentos, gestão da infraestrutura, rapidez e 

qualidade nos reparos e controle da pressão. Para medir a eficácia destas ações foi 

realizado o acompanhamento através dos parâmetros indicadores: 

 Volume distribuído e volume utilizado; 

 Índice de perdas no faturamento (IPF); 

 Índice de perdas por ligação (IPL); 

 Vazão média diária; 

 Vazão mínima noturna; 

 Fator de pesquisa; 

 Pressões no ponto médio e ponto crítico; 

 Satisfação dos clientes através das ocorrências de falta d’água  

As ações para diminuir as perdas reais tem o objetivo de minimizar o volume 

distribuído. 

4.3.1 Controle ativo de vazamentos 

 

O controle ativo de vazamentos é de grande importância na melhoria dos 

procedimentos, pois nem todos os vazamentos que afloram são informados pelos 

clientes e no caso dos não visíveis, se a companhia não adotar uma política de 

varreduras frequentes, estes podem passar longos períodos até que sejam 

detectados. 

A avaliação dos resultados das pesquisas acústicas em uma área de controle (setor 

de abastecimento, zona de pressão ou distrito pitométrico) passa necessariamente 

pela realização de campanhas de medição de vazão e pressão. 

A primeira campanha é feita antes da realização dos reparos dos vazamentos, 

tornando-se, portanto, a referência prévia da situação da área. Após a execução dos 
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consertos dos vazamentos, novas medições devem ser realizadas, comparando-se 

com os números encontrados. 

Antes da saída para o campo, as equipes de pesquisa de vazamentos verificavam 

as condições dos equipamentos, para verificar a carga das baterias, integridade das 

hastes de escuta e do geofone. 

Foram verificadas as plantas cadastrais de acordo com a área que seria percorrida. 

Para a pesquisa propriamente dita teve-se primeiramente que utilizar a haste de 

escuta em todos os pontos, cavaletes, hidrantes, registros, etc. Como este 

equipamento emite vibrações, foram determinados os pontos suspeitos, nestes foi 

utilizado o geofone eletrônico para identificação do local exato do vazamento (figura 

10). 

 

Figura 10 – Pesquisa acústica com geofone eletrônico no distrito 17 B  

É importante que o operador esteja de posse de informações da rede, como 

material, profundidade, pressão e idade. 

Antes do inicio de cada ciclo, a pressão da VRP precisou ser elevada para que 

ficasse com no mínimo 15 mca no ponto crítico, condição necessária para a 

detecção acústica, de acordo a metodologia preconizada pela ABENDI. Então, após 

a realização dos reparos de cada ciclo, a pressão de entrada era reduzida para um 

valores menores, baseado na condição mínima de 6 mca no ponto crítico.  
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À medida que os vazamentos eram detectados, estes eram repassados para as 

equipes de manutenção para providenciarem rapidamente os reparos. 

Diariamente foram elaborados relatórios de pesquisa de vazamentos com a 

quilometragem percorrida, pressão instantânea das ruas visitadas, tipo de 

vazamentos encontrados (visíveis e não visíveis), juntamente com a localização e 

amarrações em croqui para facilitar a identificação das equipes de reparos  

 

Figura 11 – Equipes durante a pesquisa de vazamentos no distrito 17 B  

No caso do distrito 17 B, os quatro primeiros ciclos ocorreram no ano de 2010, mas 

o quinto ciclo só veio ocorrer nove meses após o quarto, por conta de aquisição de 

equipamentos por parte da companhia, tendo em vista que as varreduras anteriores 

foram realizadas por uma empresa de consultoria contratada através de processo 

licitatório. 

Em certos casos, o levantamento de cotas piezométricas (pressão dinâmica + cota 

topográfica), dentro do distrito pitométrico facilita o trabalho de localização da região 

do vazamento propriamente dito. Onde a pressão cai, é um indicativo da existência 

de vazamento. 

Os vazamentos encontrados nas cinco varreduras estão na tabela 7.  
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Tabela 7 – Resumo dos ciclos de pesquisas realizadas no distrito 17 B 

 

 

Observa-se que à medida que os vazamentos não-visíveis são detectados e 

reparados a sua incidência diminui, quando existe uma periodicidade no intervalo 

das pesquisas. 

4.3.2 Rapidez e qualidade nos reparos 

 

Após o recebimento do relatório de vazamentos, o setor de serviços providenciava a 

programação dos reparos com rapidez. Todos os serviços, executados por equipes 

terceirizadas, foram acompanhados por um fiscal funcionário próprio da COMPESA, 

seguindo as recomendações abaixo: 

 Os vazamentos devem ser reparados logo após a sua detecção, a fim de 

prevenir a contínua perda de carga, solapamento do pavimento em via 

pública e até acidentes mais graves causados pelo rompimento da rede. 

 Se houvessem interferências significativas com redes ou instalações de 

outras companhias (gás, eletricidade, etc) que pudessem representar risco 

para o operador ou para a população, deveria ser requisitada a supervisão de 

uma pessoa da companhia. 

 Se os trabalhos causassem interrupção no abastecimento de água ou 

contaminassem a água com lama, os clientes deveriam ser comunicados.  

 Medidas de segurança deveriam ser adotadas durante a escavação da vala, 

tais como, sinalização e escoramento (para profundidades maiores que 1,5 

m). 
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 O vazamento deveria ser reparado com materiais e métodos adequados e 

trabalhadores treinados para que não houvesse reincidência de vazamento 

no local. 

 Atentar para o reaterro da vala aberta para execução do reparo, de forma a 

não danificar o tubo e provocar o aparecimento de um novo vazamento no 

mesmo ponto.  

 Se ocorresse vazamento no ramal, este deveria ser substituído totalmente, 

evitando emendas de tubos (figura 12). 

 

Figura 12 – Reparo dos vazamentos com a troca do ramal. 

 

Mesmo com as equipes treinadas ainda ocorreram falhas de execução que 

provocaram retrabalho, já que foi preciso refazer o serviço da forma correta. 

Conforme a figura 13 que mostra o reparo, onde o ramal não foi substituído, como 

era a premissa. 
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Figura 13 – Reparo no ramal de forma inadequada (com emendas) 

 

Durante os trabalhos surgiram dificuldades com equipamentos, alguns serviços não 

foram executados imediatamente, chegaram a passar mais de uma semana, pois 

precisavam de retroescavadeira, conforme figura 14. 

 

Figura 14 – Reparo dos vazamentos detectados na varredura. 

 

4.3.3 Controle das pressões 
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A equipe de medição e controle de pressões propõe criar uma rotina para de realizar 

avaliações periódicas do funcionamento da VRP, no sentido de fazer testes de 

funcionamento, verificar se existem vazamentos em conexões, etc. Estas são ações 

preventivas para evitar que o descontrole e não provoque a abertura total da válvula 

evitando assim arrebentamentos nas redes. 

O sistema de telemetria, utilizado pela COMPESA para acompanhamento e 

visualização dos dados armazenados no controlador eletrônico, permite a 

configuração de parâmetros de operação da VRP, como a modulação por vazão, por 

tempo ou por pressão de saída fixa (figura 15). 

Este equipamento é um controlador eletrônico multiponto e contínuo para válvulas 

auto-operadas, possui sensores de pressão e datalogger de vazão e pressão 

incorporados. Esse controlador utilizado atua diretamente na câmara da válvula 

redutora de pressão, trabalhando independente do circuito de pilotagem.  

As configurações podem ser realizadas no local ou através do acesso remoto e caso 

seja necessário, podem ser dados comandos de abertura e fechamento da VRP pela 

internet. As pressões de entrada (Pin) e de saída (Pout) podem ser vistas na tela 

inicial (figura 15) 

 

 

Figura 15 – Tela de visualização do controlador da VRP 
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Periodicamente, os engenheiros responsáveis pelo tratamento das grandezas 

hidráulicas coletavam os dados de vazão e pressão de montante e jusante para 

fazer as avaliações da vazão média diária, vazão mínima noturna e avaliar o 

funcionamento do sistema na tentativa de identificar problemas com rapidez. 

Na COMPESA, a VRP é instalada juntamente com um by pass, guarnecida com 

registros de bloqueio a montante e a jusante para manutenções. Este by pass 

consiste numa alternativa para que o abastecimento não seja interrompido no caso 

de haver necessidade de remover a VRP (figura 16).  

No caso do distrito 17 B a VRP anterior (300 mm), tornou-se superdimensionada ao 

longo das ações por conta da vazão mínima noturna ter atingido valores em torno de 

35 L/s, ou seja, 126 m³/h. A faixa de vazões para a VRP de 300 mm, para o serviço 

contínuo, estava entre 508,7 m³/h e 1.272,00 m³/h, conforme a tabela 8. Optou-se 

pela instalação de uma VRP de 150 mm que poderia trabalhar entre as vazões de 

127,20 m³/h (35,33 L/s) e 317,9 m³/h (88,3 L/s) ao longo do tempo durante as ações 

de melhoria das perdas reais e aparentes.  

 

 

Figura 16 – Projeto para instalação de VRP                                    Fonte: Compesa (2010) 

 

De acordo com o manual para dimensionamento da empresa fabricante de VRP’s 

Valloy, devem ser verificadas as vazões máxima e mínima, a velocidade máxima, a 

possibilidade de cavitação, etc. A tabela 8, demonstra as faixas de vazão 

recomentadas para operação das VRP’s 
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 Tabela 8 - Tabela com a faixa das vazões recomendadas para operação de VRP Fonte: Valloy 

(2010) 

 

 

A substituição da VRP do distrito 17 B ocorreu no mês de janeiro de 2011, o by pass 

foi mantido no mesmo diâmetro da tubulação principal (figura 17). 

                     

Figura 17 – VRP de 300 mm de diâmetro substituída por outra de 150 mm. 

Por ser um projeto piloto, todas as intervenções neste distrito foram acompanhadas 

por equipes multidisciplinares e de outras gerências, como forma de aprendizado e 

treinamento (figura 18). 
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Figura 18 – Ação integrada para substituição da VRP do distrito 17 B 

 

Quando não estavam ocorrendo as pesquisas, a pressão de saída da VRP ficou 

regulada para 11 mca com saída fixa durante todos os dias, esta pressão foi 

suficiente para atender o ponto crítico com 6 mca. 

4.3.4 Gestão da infraestrutura 

 

No que diz respeito a melhorias na infraestrutura a recomendação para o projeto 

piloto do distrito 17 B era de que ao encontrar ramais de PVC soldável e ferro 

durante os reparos fosse realizada a troca total do ramal. A COMPESA através da 

norma interna CO 005 padronizou os ramais com a utilização de PEAD (polietileno 

de alta densidade), material mais resistente e que diminui o número de conexões. 

Não foram realizadas obras de substituição de redes antigas neste distrito. 

 

4.4 Ações para controle das perdas aparentes 

 

Para combater as perdas aparentes foram realizadas as seguintes ações baseadas 

nos componentes da figura 7: redução de fraudes, redução de erros nos medidores, 

qualificação de mão de obra e melhorias no sistema comercial: 
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4.4.1 Redução de fraudes 

 

As ações para redução de fraudes foram baseadas em atualização do cadastro 

comercial e fiscalização. Foram realizadas inspeções em 26 grandes consumidores 

e auditoria de consumo em 116 imóveis. 

Durante a pesquisa de vazamentos foram encontrados 22 ramais clandestinos, os 

quais foram desativados prontamente (figura 19). Os clientes que cometeram estas 

fraudes receberam multas.. 

 

 

Figura 19 – Supressão de ligação clandestina no distrito 17B 

 

Na quinta varredura (figura 20), que ocorreu com equipe própria, a equipe comercial 

trabalhou de forma integrada com o setor de engenharia, como isso à medida que a 

equipe de pesquisa acústica identificava todos os vazamentos também identificava 

as fraudes e irregularidades da área comercial. Desta forma houve atuação 

simultânea nas perdas reais e perdas aparentes 
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Figura 20 – Equipes de pesquisa de vazamentos atuando em conjunto com o setor comercial 

4.4.2 Redução de erros nos medidores 

 

Para agir neste componente, foram realizadas 60 de instalações de novos 

hidrômetros e 110 substituições de hidrômetros com idade maior que 5 anos. 

4.4.3 Qualificação de mão de obra 

 

Durante a duração do contrato as equipes do setor comercial foram treinadas pela 

consultoria contratada para as ações relacionadas às perdas aparentes. 

 

4.4.4 Melhorias no sistema comercial 

 

Paralelamente as ações de combate às perdas, ocorreu a implantação do sistema 

de geoprocessamento da companhia. Este sistema teve o objetivo de integrar 

informações comerciais de forma georreferenciada para permitir a elaboração de 

mapas temáticos. 
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4.5 Ferramentas auxiliares 

 

Estas ferramentas foram utilizadas durante as ações, também para 

acompanhamento das reduções de perdas esperadas. 

4.5.1 Balanço Hídrico  

 

Foi utilizada uma planilha auxiliar para lançamento e soma dos dados de volumes 

disponibilizados e volumes micromedidos mês a mês, como memória de cálculo. 

Para elaboração do balanço hídrico são necessárias as seguintes etapas: 

1. Lançamento dos volumes anuais de entrada do sistema: a unidade do volume 

é m³, é necessário colocar uma estimativa da margem erro na macromedição 

(incerteza da medição), que vai depender o tipo de medidor e idade. A 

precisão do volume de entrada é de grande importância para a precisão do 

balanço hídrico. A tabela 9 traz o quadro com os valores que podem ser 

utilizados para no balanço. No distrito 17B foi utilizado um medidor de vazão 

eletromagnético. 

             Tabela 9 – Precisão dos medidores         (Compesa, 2010) 

 

2.  Determinação do consumo autorizado: É dividido em consumo autorizado 

faturado e não faturado. O consumo autorizado faturado é obtido a partir de 

dados registrados do consumo dos clientes através de um sistema de 

informações comerciais, neste caso o GSAN. É importante destacar que o 

ciclo de leitura deve coincidir com o período que o balanço está sendo 

estabelecido. O consumo não medido faturado é a diferença entre o volume 

mínimo que é faturado e valor da leitura real para os clientes que consomem 

menos que 10 m³. O consumo autorizado não faturado corresponde aos 

consumos próprios da companhia, descargas de rede e abastecimento de 

Equipamento/Método Exatidão

Medidores de vazão eletromagnéticos <0,15 - 0,5%

Medidores de vazão ultrassônicos 0,5 - 1%

Medidores de insersão > 2%

Medidores mecânicos 1,0 - 2%

Medidores venturi 0,5 - 3%

Medidores em canais abertos >5%

Volume calculado c/ curva de bombas 10 - 50%
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hidrantes. Neste consumo ocorre a situação oposta, existe uma parcela que 

precisa ser considerada dos clientes sem hidrômetro que consomem um 

volume além do volume fixado para estes casos, que se chama consumo 

adicional das economias não medidas. Também é necessário informar uma 

margem de erro. 

3. Estimar as perdas aparentes: Nesta fase são estimadas as ligações 

clandestinas, fraudes e submedição dos hidrômetros. É adotado um consumo 

per capita para os clientes fraudadores e estimado um percentual em relação 

ao número de ligações ativas. 

4. Dados da rede: Nesta fase são informados os dados de extensão de rede, 

número de ligações de água e comprimento o ramal do limite da propriedade 

até o hidrômetro. 

5. Pressão média: Por área e pelo número de ligações, obtida através das 

medições de campo, do ponto médio do distrito. 

6. Abastecimento intermitente: Informar o número de ligações submetidas a 

abastecimento intermitente e o tempo de abastecimento. 

7. Informação financeira: informar a tarifa média aplicada e o custo variável de 

produção e distribuição. 

8. Calcular as perdas reais: É o resultado do volume de entrada no sistema 

subtraído do consumo autorizado e das perdas aparentes. 

 

Para elaboração do balanço hídrico do distrito 17 B, foi preenchida a planilha WB 

EasyCalc (figura 21) para o período de fevereiro de 2010 a janeiro de 2011  O WB 

EasyCalc é um software gratuíto desenvolvido por Roland Lienberger & Partners 

para o Banco Mundial para auxiliar as empresas de saneamento no cálculo do 

balanço hídrico (Ministério das Cidades, 2007). 
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Figura 21 - Planilha de cálculo do balanço hídrico (start) 

4.5.2 Modelo Hidráulico 

 

Para este trabalho foi utilizado o software de simulação hidráulica EPANET 2.0, 

traduzido para português e distribuído gratuitamente pela Universidade Federal da 

Paraíba, através do Laboratório de Eficiência Energética e Hidráulica em 

Saneamento (LENHS). 

O modelo hidráulico teve o objetivo de simular as pressões e vazões necessárias 

para atender a demanda existente no setor e avaliar através da calibração com os 

dados de campo a confiabilidade do modelo. Para isto foi necessário fazer uma 

atualização do cadastro técnico, inclusive com a confirmação de antigos 

encanadores que conheciam bem a área trabalhada e suas peculiaridades. 

Os principais elementos da rede para a montagem do modelo são: nós, tubos, 

registros, medidores de vazão, curvas, válvulas, bombas, reservatórios, etc. 

Singularidades estas que produzem perdas de carga localizadas. 

A rede foi atualizada no sistema de geoprocessamento da COMPESA, o GEOSAN 

para atualização e lançamento das redes de forma georeferenciada. Este programa 

além do georreferenciamento possibilita inserir dados comerciais e carregar cada nó 

com a demanda real dos clientes em determinada área, permitindo a interface com o 
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sistema comercial para exportar estes dados para o EPANET. O GEOSAN deu 

agilidade ao processo de atualização e georreferenciamento das ligações, 

possibilitando obter a espacialização das demandas com precisão. 

Após o processo de atualização cadastral, a rede foi exportada do GEOSAN para o 

programa EPANET. Nesta fase foram inseridos os padrões temporais de demanda 

de acordo com a variação do volume distribuído, isto é, neste modelo o volume teve 

uma variação de acordo com as horas de maior consumo. Foram inseridos os dados 

de pressão de entrada na VRP, rugosidades diferentes para cada tipo, material e 

idade das redes existentes. 

A base cartográfica foi colocada como plano de fundo do modelo hidráulico no 

EPANET para facilitar a visualização. 

As etapas do processo da modelagem hidráulica estão demonstradas de forma 

esquemática na figura 22.  

Esta fase também serviu como treinamento para a equipe de engenharia. A 

utilização do modelo permitiu simular diversas situações e prever os efeitos antes de 

executar em campo, como por exemplo, o aumento de demandas de novos clientes. 

Segundo Palo (2010) a reprodução aproximada da realidade depende diretamente 

da confiabilidade das informações obtidas em campo. Assim todas as coletas de 

dados resultantes de medições e ensaios devem ser tratadas com o maior rigor 

possível, como se fosse um grande laboratório. 
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Figura 22 – Etapas do processo da modelagem hidráulica na operação 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo serão analisados os parâmetros indicadores e os resultados do 

programa de redução de perdas no distrito 17B e ao mesmo tempo fazendo 

comparações com outros resultados existentes na literatura de estudos e trabalhos 

que seguiram a mesma linha. 

O programa de redução de perdas teve inicio em de junho de 2010 através da 

contratação de uma empresa especializada em ações de combate às perdas. Esta 

empresa prestou seus serviços neste projeto piloto até meados de julho de 2011. 

Nos gráficos o período de análise foi de janeiro de 2010 a junho de 2012, para 

avaliar o cenário anterior e posterior às ações de redução de perdas. 

5.1 Volume distribuído x volume utilizado 

 

Considerando que a diferença entre o volume distribuído (disponibilizado) e o 

volume utilizado (consumido) é o volume pedido antes de chegar ao cliente, então, 

para reduzir as perdas de água, os esforços devem ser direcionados em diminuir o 

volume distribuído e aumentar o volume utilizado para minimizar esta diferença. As 

ações de controle de pressão, pesquisa e reparo de vazamentos e melhorias na 

infraestrutura visam reduzir o volume distribuído. Para elevar o volume utilizado é 

necessário combater fraudes, investir em cadastro e melhorar o parque de 

hidrômetros para evitar os efeitos da submedição. 

A tabela 10 e o gráfico da figura 23 mostram os resultados do acompanhamento dos 

volumes no período estudado. As elevações de volume distribuído do gráfico nos 

meses de outubro de 2010 e março de 2011 ocorreram devido a problemas técnicos 

no controlador eletrônico da VRP, fazendo com que esta válvula abrisse totalmente 

e elevasse as pressões do distrito. Mesmo assim, o gráfico demonstra que do mês 

de junho de 2010 a junho de 2011 este volume teve uma grande redução, sendo 

reflexo da priorização das ações neste distrito. 

O volume utilizado não apresentou ganhos significativos, apesar das ações de 

hidrometração e combate a fraudes. A micromedição é um ponto chave na redução 

de perdas aparentes. Segundo Coelho (2009), o benefício trazido não é apenas 

técnico, mas econômico-financeiro e social. Quando as ações de fiscalização e 

busca de fraudes não são contínuas favorecem a impunidade do fraudador. 
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As ações para combate às perdas aparentes, que tiveram o objetivo de elevar o 

volume utilizado, isto é, aumentar o consumo registrado dos clientes, também só 

foram priorizadas no período (junho de 2010 a junho de 2011) em que foram 

realizadas as atividades de fiscalização, instalação de hidrômetros e auditoria de 

consumo através da empresa contratada.  

 

Tabela 10 - Resultados do volume distribuído e utilizado 

 

 

A área Comercial precisa ser estruturada melhor, tanto do ponto de vista de mão de 

obra suficiente e qualificada, quanto à melhoria nos processos. O envolvimento e 

motivação de todos são fundamentais, cada um precisa entender o seu papel e a 

sua contribuição na redução das perdas. 

Este problema também ocorreu na Empresa Baiana de Água e Saneamento 

(EMBASA). De acordo com Andrade Sobrinho e Borja (2012) foi verificado que a 

percepção da área operacional foi que, apesar do trabalho de redução de perdas 

envolver uma equipe multidisciplinar, a equipe comercial trabalhou de forma 

desagregada prejudicando a solução de dúvidas e conflitos do cadastro comercial da 

empresa. 

Mês Valor Mês Valor Mês Valor Mês Valor

jan/10 176.244 abr/11 112.520 jan/10 52.125 abr/11 47.082

fev/10 175.610 mai/11 113.818 fev/10 49.621 mai/11 41.942

mar/10 174.977 jun/11 93.178 mar/10 53.794 jun/11 36.815

abr/10 179.246 jul/11 119.383 abr/10 62.835 jul/11 39.931

mai/10 165.571 ago/11 138.725 mai/10 56.225 ago/11 42.257

jun/10 131.156 set/11 163.884 jun/10 48.862 set/11 44.807

jul/10 132.079 out/11 171.753 jul/10 48.611 out/11 50.463

ago/10 120.062 nov/11 162.853 ago/10 45.649 nov/11 40.679

set/10 118.865 dez/11 158.599 set/10 48.779 dez/11 41.324

out/10 142.402 jan/12 158.994 out/10 49.885 jan/12 47.089

nov/10 120.655 fev/12 151.194 nov/10 50.383 fev/12 46.924

dez/10 130.363 mar/12 136.245 dez/10 47.521 mar/12 48.762

jan/11 120.592 abr/12 138.804 jan/11 49.079 abr/12 47.709

fev/11 114.632 mai/12 139.687 fev/11 49.114 mai/12 48.207

mar/11 140.948 jun/12 131.400 mar/11 47.414 jun/12 45.153

Volume Distribuído (m³) Volume Utilizado (m³)
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Figura 23 Gráfico comparativo entre o volume distribuído e o volume utilizado mensal no distrito 17 B 

 

Fazendo um comparativo entre o mês de janeiro de 2010 e o mês de junho de 2011 

a redução de volume chegou a ser de 83.066 m³/mês equivalente a 47%. Fazendo 

um projeção desta economia tem-se um volume de 996.792 m³/ano. 

O gráfico da figura 23 demonstra claramente que após o mês de junho de 2011 o 

volume distribuído voltou a crescer alcançando o patamar anterior ao inicio das 

ações. Isto se deu devido à falta de priorização por parte da companhia em dar 

continuidade às ações para manter o resultado alcançado. A diminuição que houve 

do volume distribuído foi devido às ações de pesquisa e reparo dos vazamentos. 

O que foi percebido é que a ideia não foi totalmente disseminada entre todos os 

setores envolvidos, não houve a percepção destes em o quanto as suas atividades 

eram importantes e decisivas para o sucesso do trabalho. E que o este sucesso não 

seria mérito apenas de um grupo, mas um grande avanço para a empresa.  

Aquino (2007) destaca que o problema de redução de perdas na SABESP já é uma 

cultura tão disseminada, que todos os empregados sabem o significado de volume 

distribuído (VD) e volume utilizado (VU) e que passou a ser responsabilidade de 

todas as áreas e não apenas da Divisão de Controle de Perdas. 
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5.2 Índice de perdas no faturamento (IPF) 

 

Este indicador considera a diferença em percentual entre o volume distribuído e o 

volume faturado. O comportamento ao longo do tempo foi semelhante ao volume 

distribuído, os melhores resultados foram de junho de 2010 a junho de 2011 (tabela 

11). 

A figura 24 demonstra a curva característica no período estudado com os valores 

calculados do IPF. 

Apesar do valor médio do índice de perdas no faturamento ter sido de 55,28% no 

período de junho de 2010 a junho de 2012, observa-se que foram obtidos valores 

que chegaram a 44,37% em junho de 2011. 

Silva (2005) em estudo desenvolvido no Ceará através da companhia de água e 

esgoto do Ceará (CAGECE) em 11 bacias hidrográficas observou que o IPF foi em 

média 36 % no ano de 2003. 

Em um diagnóstico realizado por Santos (2007) na cidade de Rondonópolis - MT, o 

índice de perdas no faturamento em média foi de 55% no ano de 2000 e 2003. A 

média nacional no ano de 2010 para o IPF foi de 35,9%, enquanto a média da 

Região Nordeste foi 44,3% (SNIS, 2012). 

Tabela 11 – Índice de perdas no faturamento 

 

 

Mês Valor Mês Valor

jan/10 64,49% abr/11 47,11%

fev/10 65,95% mai/11 50,80%

mar/10 63,76% jun/11 44,37%

abr/10 60,52% jul/11 54,65%

mai/10 60,41% ago/11 59,04%

jun/10 54,70% set/11 64,91%

jul/10 54,75% out/11 63,92%

ago/10 51,50% nov/11 64,55%

set/10 48,68% dez/11 61,68%

out/10 56,87% jan/12 62,11%

nov/10 48,71% fev/12 60,76%

dez/10 54,62% mar/12 55,70%

jan/11 50,16% abr/12 57,47%

fev/11 47,02% mai/12 57,08%

mar/11 57,66% jun/12 55,28%

Índice de Perdas no Faturamento (%)
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Os eventos de descontrole devido a defeitos no equipamento, nos meses de outubro 

de 2010 e março de 2011, que foram citados no item anterior também refletiram 

neste indicador. Isto não voltou a ocorrer mais nos meses seguintes, devido aos 

treinamentos ministrados pelo fornecedor do equipamento.  

Nos meses de setembro e outubro de 2011 ocorreu a 5ª pesquisa de vazamentos, 

para tal foi necessário elevar as pressões de jusante para permitir que os ruídos dos 

vazamentos ficassem dentro da faixa de detecção dos equipamentos acústicos. 

Quando as pressões são elevadas o volume disponibilizado tende a ser maior. Esta 

última pesquisa teve duração maior que as anteriores, por ter sido efetuada por 

equipe própria. E esta equipe não atendia exclusivamente esta atividade, precisava 

conciliar estas com outras demandas relacionadas aos problemas de abastecimento 

da área de abrangência da Gerência de Negócios.  

 

 

Figura 24 – Gráfico do índice de perdas no faturamento no distrito 17 B 

 

O gráfico da figura 24 permite observar que mesmo com a interrupção das ações 

integradas para diminuição das perdas, a partir do mês de novembro de 2011 o 

índice de perdas começa a cair levemente mês a mês. Isto se deu porque o distrito 

passou a ter intermitência, não de forma regular, mas através de paradas de 

sistema, que ocorriam para recuperação dos níveis do reservatório principal. A 
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disponibilidade de água deixou de ser constante e com isso o volume distribuído era 

reduzido aos poucos.  

Esta intermitência ocorreu já desde a última pesquisa, prejudicando inclusive a 

localização de vazamentos, tendo em vista que o próprio sistema não oferecia 

condições de ter pressões altas disponíveis a montante durante todo o período da 

varredura. 

Assim, observa-se a grande carência de uma gestão eficiente que tenha 

procedimentos e processos definidos e que sejam cumpridos, dentro de uma visão 

profissional para melhorar os indicadores da Empresa. 

Julian Thornton, componente da força tarefa da IWA, salienta em Aquino (2007) que: 

“Quando se está tentando reduzir perdas, é necessária uma gestão contínua. Ela é 

mais importante do que a técnica em si, se você não faz uma gestão continuada, 

você não vai conseguir diminuir as perdas de forma sustentável”. 

5.3 Índice de Perdas por Ligação (IPL) 

 

O índice de perdas por ligação foi avaliado no período de janeiro de 2011 a junho de 

2012, tendo em vista que este indicador utiliza dados dos últimos doze meses. 

O gráfico da figura 25 e a tabela 12 demonstram o resultado ao longo do período 

estudado e os valores calculados para o índice de perdas por ligação, destacando-

se o menor valor da série obtido no mês de julho de 2011 com 993,24 L/lig.dia. O 

que corresponde o período dos doze meses em que ocorreram as ações da 

empresa contratada. 

 Contudo, Welsch et al. (2009) verificaram resultados que chegaram a 39 L/lig.dia no 

setor Leonardo de Fassio em São Paulo. Na Companhia de Saneamento do Paraná 

(SANEPAR), Piechnicki et al. (2011) observaram que o valor do IPL foi reduzido em 

2005, de 131 L/lig.dia para 91 L/lig.dia em 2010 na cidade de Telêmaco Borba- PR. 
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Tabela 12 – Índice de perdas por ligação (L/lig.dia) 

 

 

No cenário nacional, os valores obtidos no trabalho, mesmo com diminuições de até 

20%, ainda estão muito distantes dos resultados alcançados pelas companhias de 

saneamento mais eficientes do país. 

Nestas empresas, mesmo com reduções, o que prevalece é a persistência em 

minimizar os indicadores e mitigar os erros encontrados. Sobretudo, destaca-se a 

presença das ações de combate as perdas no plano estratégico. 

É necessário também, investir em treinamentos, oficinas de aprendizagem, estimular 

a pesquisa e desenvolvimento de projetos. A melhoria contínua dos processos traz 

reflexos positivos, não apenas do ponto de vista operacional, mas também promove 

a melhora do clima organizacional, isto é, eleva a satisfação dos empregados que se 

sentem fazendo parte de um time vencedor. 

 

Figura 25 – Gráfico do comportamento do índice de perdas por ligação 

Mês Valor Mês Valor

jan/11 1.243,14 out/11 1.113,87

fev/11 1.169,52 nov/11 1.176,87

mar/11 1.138,19 dez/11 1.199,86

abr/11 1.083,76 jan/12 1.244,73

mai/11 1.035,97 fev/12 1.287,26

jun/11 1.006,07 mar/12 1.281,58

jul/11 993,24 abr/12 1.302,96

ago/11 1.018,57 mai/12 1.321,70

set/11 1.082,51 jun/12 1.352,75
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Apesar da redução nos valores deste indicador, no período já mencionado, percebe-

se que nos últimos meses os resultados chegaram a ser maiores que os valores de 

antes do inicio do trabalho. Com isso é visível que as ações de controle devem ter 

continuidade, devem ser incorporadas à rotina de todos os envolvidos. Pois, como já 

foi dito, a dificuldade maior é manter um padrão sustentável. E neste caso, como os 

índices voltaram ao cenário anterior, as ações não surtiram efeito. 

Este fato ocorre também em outras Companhias, onde ocorre a constante mudança 

de gestores e a grande rotatividade de profissionais. As ações ora são priorizadas, 

ora não são mais, fazendo com que o direcionamento da força de trabalho seja 

migrado para outro foco. 

5.4 Vazão Média Horária 

 

A vazão média horária varia ao longo do dia conforme o consumo dos clientes. 

A curva característica da figura 26 demonstra o comportamento da vazão ao longo 

do dia em função do consumo. Porém, neste consumo também estão inseridos os 

vazamentos. 

A sobreposição de curvas correspondentes aos meses de janeiro e novembro de 

2010 e teve a finalidade de destacar a diminuição da vazão média horária para um 

dia de um mês onde não havia controle, com outro dia de um dos meses onde 

estavam ocorrendo as ações. É visível que após a implantação do controle ativo dos 

vazamentos o diferença do que deixou de ser ofertado, sem diminuição da qualidade 

do serviço prestado, é muito grande. 

 

Figura 26 – Vazão média antes e depois das ações no distrito 17B. 
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Galvão (2007) caracteriza através da figura 8 resultados semelhantes, após a 

implantação de VRP para controlar as pressões em São Paulo. 

Vale destacar que durante as ações houve melhora na qualidade do abastecimento, 

por conta da diminuição de paradas para reparos de vazamentos, em decorrência do 

equilíbrio das pressões. Isto demonstra que a diferença em volume da água 

disponibilizada estava apenas alimentando vazamentos, já que foi possível atender 

a mesma quantidade de clientes. 

A figura 27 demonstra o comportamento da vazão horária no mês de janeiro de 

2012, quando já não haviam ações efetivas e o distrito deixou de ser priorizado. O 

resultado final é que o distrito ficou numa situação mais desfavorável que a inicial. 

 

Figura 27 – Vazão média horária antes do controle, durante as ações e após a interrupção dos 

trabalhos no distrito 17 B 

 

Mais uma vez, percebe-se que o maior desafio das Companhias de abastecimento é 

manter os resultados alcançados. 

5.5 Vazão mínima noturna 

 

A vazão mínima noturna foi a menor vazão de 0:00h às 4:00h. Para obter-se a vazão 

mínima noturna do mês, foi calculada a média dos valores de cada dia do mês. 

A vazão mínima noturna no distrito 17B diminuiu 43% comparando os valores de 

janeiro de 2010 e junho de 2011. 
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A figura 28 e a tabela 13 apresenta os valores e o comportamento da vazão mínima 

noturna durante o período de estudo. Neste gráfico foi adicionada a curva do volume 

distribuído para facilitar a visualização da relação entre as duas variáveis. 

O acompanhamento da vazão mínima noturna é um forte indicador operacional no 

distrito, pois a sua elevação sinaliza um grande vazamento que ainda não foi 

reparado. 

Bággio et al. (2012) em um trabalho realizado na Companhia Águas de 

Juturnaíba/RJ perceberam a importância de ter uma metodologia para ataque às 

causas das perdas e controle de resultados. Após a criação de uma sistemática, o 

monitoramento da vazão mínima noturna tornou-se o sinal de alerta para 

desencadear ações imediatas. Este monitoramento era realizado diariamente e se 

ocorresse a elevação da vazão mínima noturna, equipes de pesquisa de 

vazamentos eram acionadas para agir prontamente. 

 

Tabela 13 – Vazão mínima noturna (L/s) 

 

 

Esta sistemática é a ideal, desde que a empresa de saneamento disponibilize 

recursos para tal. No projeto piloto do distrito 17B não ocorreu desta forma pelas 

seguintes razões: a equipe de monitoramento era sobrecarregada de outras 

atividades e nem sempre tinha condição de perceber as alterações da vazão noturna 

no dia seguinte, a equipe de pesquisa também precisava conciliar este trabalho com 

Mês Valor Mês Valor

jan/10 55,23 abr/11 31,75

fev/10 51,55 mai/11 29,59

mar/10 47,87 jun/11 25,38

abr/10 52,73 jul/11 31,14

mai/10 54,02 ago/11 36,45

jun/10 41,37 set/11 51,35

jul/10 36,44 out/11 49,29

ago/10 31,29 nov/11 45,95

set/10 35,78 dez/11 46,81

out/10 40,66 jan/12 43,21

nov/10 35,74 fev/12 43,68

dez/10 38,52 mar/12 41,85

jan/11 35,65 abr/12 39,54

fev/11 36,59 mai/12 38,89

mar/11 41,16 jun/12 43,45
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outras demandas e pelo fato de só haver uma equipe se esta trabalhasse à noite 

geofonando não poderia trabalhar durante o dia seguinte. 

Andrade Sobrinho e Borja (2012) sugerem a criação de um setor só para cuidar das 

ações de combate às perdas para atuar de com autonomia e independência das 

atividades de rotina da operação e garantir a continuidade. 

No entanto, a criação de um setor para tratar exclusivamente de perdas não garante 

continuidade das ações se esta não for parte da estratégia da Empresa. 

 

Figura 28 – Comportamento da vazão mínima noturna e do volume distribuído no distrito 17 B 

  

Na Empresa de Saneamento de Campinas (SANASA), o programa de redução de 

perdas tem a gestão centralizada em uma gerência específica que possui dotação 

orçamentária aprovada anualmente, já que este programa faz parte do planejamento 

estratégico da empresa. Mesmo tendo a gestão centralizada, as demais áreas: 

financeira, comercial, recursos humanos e administrativa, também são responsáveis 

por ações de forma descentralizada, trabalhando todo o grupo de forma integrada 

(Aquino, 2007). 

Na figura 29, observa-se a variação da vazão conforme o consumo. O ideal é que a 

amplitude da curva seja cada vez maior, pois indica que a vazão mínima noturna 

está com valores mais próximos do consumo noturno. 
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Figura 29 – Comportamento da vazão do dia 25/11/2010 ao dia 30/11/2010 no distrito 17 B 

 

5.6 Fator de Pesquisa 

 

O fator de pesquisa, que é o resultado da divisão da vazão mínima noturna pela 

vazão média diária, teve o valor mínimo de 0,68 no mês de agosto de 2010. Este 

parâmetro é um forte indicador da existência de vazamentos na área. 

Bággio et al. (2012) utilizaram como parâmetro o valor de 0,30 para o fator de 

pesquisa ideal. Acima deste valor era necessário fazer investigações de vazamentos 

e busca de irregularidades nas ligações. 

Rubio e Vicinaça (2008) propõem uma mudança no paradigma das pesquisas de 

vazamentos, em prezar pela qualidade da pesquisa de vazamentos como fator mais 

importante do que a quantidade de rede percorrida, visando atingir e manter o fator 

de pesquisa em 0,30. A premissa é de só deixar a área quando não for detectado 

mais nenhum vazamento. 

Através do acompanhamento do fator de pesquisa, foi verificado que este indicador 

teve pouca variação (figura 30). Isto demonstra que mesmo com as ações realizadas 

para busca e reparo dos vazamentos, o indicador aponta que estas ações devem 

ser mais exploradas e que não foram suficientes para surtir efeito significativo neste 

parâmetro. 
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Figura 30 – Comportamento do fator de pesquisa no distrito 17 B 

 

5.7 Acompanhamento das pressões 

 

O controle de pressões traz um resultado imediato, que já causa um impacto positivo 

nos primeiros meses de trabalho.  

Foi acompanhado permanentemente, o comportamento da pressão dos pontos 

médio e crítico do distrito 17B, situados na Rua Couto Magalhães e na Estrada de 

Belém, respectivamente (figura 31). 

Como na COMPESA a pressão dinâmica mínima estabelecida é de 6 mca, este foi o 

parâmetro considerado. No inicio dos trabalhos alguns clientes já habituados com 

pressões elevadas quando não existia controle, chegaram a reclamar por possuírem 

reservatório superior com altura acima de 6m, mas foi esclarecido que estas seriam 

as pressões disponíveis em virtude da implantação do programa de redução de 

perdas da companhia. 

O acompanhamento do ponto crítico também serviu para sinalizar a ocorrência de 

algum arrebentamento nas proximidades, caso o comportamento das pressões 

indicasse alguma alteração. 

O gráfico da figura 31 também mostra a vazão média horária, para destacar que 

mesmo nas horas de maior consumo foi garantida a pressão dinâmica mínima no 

pronto crítico. Neste mês as pressões estavam controladas e as ações em 

andamento. 
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Figura 31 – Gráfico de acompanhamento das pressões e vazões no distrito 17 B no dia 30/11/2010. 

 

A redução das pressões foi a única medida que foi mantida, após a saída da 

consultoria e continua até os dias atuais. 

De acordo com Freitas et al. (2007), o controle de pressões não se resume apenas 

na redução da pressão, mas na diminuição de volume perdido, aumentando a oferta 

de água para áreas com intermitência e trazendo mais qualidade no abastecimento 

e melhorando a imagem da empresa perante a sociedade. Após 10 anos de controle 

de pressões na Região Metropolitana de São Paulo, a SABESP já implantou 825 

VRP’s e conseguiu uma economia de mais de 4,2 m³/s. 

Assim, a redução de pressão tem demonstrado ser uma forma eficiente de conseguir 

bons resultados. 

 

5.8 Satisfação dos Clientes 

 

Este monitoramento foi realizado através do acompanhamento das solicitações de 

verificação de falta d’água por meio do sistema de atendimento da COMPESA. 
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O histograma da figura 32 demonstra que o período em que todas as reclamações 

ficaram abaixo da média foi justamente de julho de 2010 a junho de 2011, 

correspondentes ao período que a consultoria esteve presente. 

 

Figura 32 – Acompanhamento das reclamações de falta d’água no distrito 17 B 

 

A satisfação dos clientes foi uma premissa para o projeto, que na verdade foi uma 

consequência do controle de pressões e pesquisa e reparo dos vazamentos. 

Isto demonstra a relevância que o projeto como este tem para a melhoria da imagem 

da Empresa. 

 

5.9 Balanço Hídrico 

 

O balanço hídrico analisado do distrito 17B foi do período de fevereiro de 2010 a 

janeiro de 2011. Para o cálculo do balanço foi utilizado o software WB EasyCalc, 

que consiste em várias planilhas onde são inseridos os dados reais do distrito e 

obtido como resultado o balanço propriamente dito. 

Na primeira planilha são lançados os dados de entrada do volume anual distribuído 

na aba Sys.Input, que no período analisado (fevereiro de 2010 a janeiro de 2011) foi 

de 1.655.572 m³ e com uma margem de erro estimada de 5% (figura 33). 
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Figura 33 – Tela para lançamento dos volumes de entrada do distrito 17 B 

 

Na sequência foi preenchida a aba Billed Cons /Consumo faturado (R$ 611.244,00), 

com o lançamento dos dados do período anual dos volumes micromedidos (figura 

34). 

 

Figura 34 – Preenchimento do consumo faturado medido e não medido do distrito 17 B 



94 

  

A seguir foi preenchida a planilha Unb.Cons./Consumo não faturado (figura 35) com 

os dados correspondentes ao consumo medido não faturado(não teve) e ao 

consumo não medido não faturado (33.562 m³). 

 

 

Figura 35 – Consumo não faturado medido e não medido do distrito 17 B 

A próxima aba foi a Unalth.Cons./Consumo não autorizado (figura 36). Nesta são 

lançados os volumes referentes às fraudes. No caso do distrito 17B foi considerado 

o critério na tabela 14. Estes critérios foram resultados de estudos realizados na 

companhia através de dados de campanhas de fiscalização em imóveis do Recife. 

Tabela 14 – Critérios adotados para o consumo não autorizado   fonte: Compesa (2010) 

 

 

Ligações clandestinas residenciais 1,06% x número total de ligações 

Fraudes 2% x número total de ligações 

Suprimidos religados

45 % das ligações suprimidas x consumo 

per capita x ocupação por domicílio

Critérios adotados para o Consumo não autorizado pela Compesa
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Figura 36 – Consumo não autorizado do distrito 17B 

 

Posteriormente foi preenchida a planilha Meters Errors/Erros nos medidores (figura 

37), onde são inseridos os erros de submedição com o valor de 18%, conforme 

dados históricos obtidos na Compesa. 

 

 

Figura 37 – Planilha erros dos medidores do distrito 17B 
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Para o preenchimento da planilha Network/Rede (figura 38) foram inseridos dos 

dados de extensão de rede (36,2 km) e número de ligações ativas (2.428) e ligações 

inativas (446). 

 

Figura 38 – Dados da rede do distrito 17B 

Em seguida foi preenchida a planilha Pressure/Pressão (figura 39), com o valor 

médio da pressão no ponto médio do distrito 17 B, através das medições de campo 

do datalogger instalado para armazenar os dados das pressões. Foi obtido o valor 

de 10,3 mca com uma margem de erro de 5%. 

 

Figura 39 – Dados de pressão do distrito 17B 
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Posteriormente foi preenchida a planilha Intermittent Supply/Abastecimento 

intermitente (figura 40), inserindo o valor médio das horas que o sistema funcionou 

continuamente (23,1 horas). Deste valor foi deduzido o nº de horas paradas no 

sistema, decorrentes de manutenções na rede. 

 

Figura 40 – Planilha abastecimento intermitente do distrito 17B 

Para o preenchimento da planilha Financial Data/Dados financeiros(R$/m³)  com os 

dados da informação financeira (figura 41). Foi considerado o valor da tarifa média 

3,03 R$/m³ e um custo variável da produção de 1,00 R$/m³, de acordo com 

informações da COMPESA na época. 

 

Figura 41 – Planilha informações financeiras do distrito 17B 
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Com o preenchimento destas planilhas foi possível obter o balanço hídrico (figura 

42) do distrito 17B e todos os indicadores de desempenho, para o período analisado. 

Observa-se que as perdas totais foram de 993.985 m³/ano, subdividindo-se em 

perdas reais (778.335 m³/ano) e perdas aparentes (215.650 m³/ano), onde a maior 

parte das perdas concentra-se nas perdas reais. 

 

 

Figura 42 – Balanço Hídrico do distrito 17 B 

O fato de o maior volume das perdas ser atribuído às perdas reais é um forte 

indicativo da existência de vazamentos no distrito. A necessidade de um controle 

ativo de vazamentos é primordial, o que justifica inclusive que os melhores 

resultados em diminuição dos parâmetros indicadores analisados terem ocorrido no 

período em que estavam ocorrendo as varreduras e reparos dos vazamentos, isto é, 

o controle ativo.. 

 

5.10 Modelo hidráulico 

 

Como resultado da modelagem hidráulica do distrito 17B foi construído um modelo 

(figura 43) que permite fazer atualizações e obter informações importantes de 

tomada de decisão. É possível simular as pressões de saída da VRP e verificar o 

efeito das pressões no ponto médio e crítico. Também é possível observar o 
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comportamento das pressões nos nós diante de novas demandas, como por 

exemplo, grandes clientes, para verificar se vai ser necessário aumentar o diâmetro 

das redes existentes. 

 

Figura 43 – Modelo hidráulico do distrito 17 B 

 

Este modelo necessita de calibração, isto é, inserir dados reais de pressão e vazão 

e atualização constante das informações das redes para que possa retratar a 

realidade. 

A figura 44 apresenta o gráfico de isolinhas de pressão que pode ser obtido pelo 

Epanet. Este gráfico demonstra a simulação de um cenário de elevação da pressão 

de saída da VRP para 15 mca e os resultados das pressões em toda a área do 

distrito. Nesta simulação todas as pressões estariam acima de 10 mca. Este é um 

exemplo das facilidades de um modelo hidráulico de simulação. 
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Figura 44 – Gráfico de isolinhas de pressão no distrito 17B 

 

5.11 Simulador de Resultados  

 

Toda ação de melhoria deve ser monitorada mediante a utilização de instrumentos 

que permitam a avaliação permanente dos resultados obtidos. Neste sentido foi 

desenvolvido um simulador de resultados pela equipe de consultoria contratada pela 

COMPESA, para avaliar os resultados das ações de controle de perdas nos setores 

de distribuição de água do Recife.  

A ferramenta foi desenvolvida com o objetivo de analisar a viabilidade financeira das 

intervenções de controle de perdas reais e aparentes.  

Para esta análise preliminar foram necessárias algumas simplificações. As hipóteses 

simplificadoras adotadas levam a resultados conservadores, isto significa que os 

resultados reais devem ser melhores que os da simulação. 

O simulador realiza uma análise preliminar dos resultados de uma ação de controle 

de perdas para um período de dez anos. Com isso, a análise financeira deve ser 

avaliada ao longo deste período. O resultado do simulador permite acompanhar a 

evolução dos efeitos da ação de controle pela comparação dos resultados anuais 

reais e os simulados. 
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O modelo é composto por um conjunto de planilhas que utiliza como dados de 

entrada informações operacionais (físicas e comerciais) e resultados de balanços 

hídricos. 

São dez planilhas contendo dados de entrada, valores de parâmetros, valores 

calculados de custos e de benefícios. Os parâmetros permitem realizar diferentes 

simulações de resultados com maior ou menor eficiência no controle das perdas. 

 

5.11.1 Informações gerais 

 

Quantidade de ligações, economias, estimativas de ligações fraudadas, consumo 

per capita, etc. 

 

Figura 45 – Planilha 1: de informações gerais                                                  Fonte: Compesa (2011) 

 

Observam-se nesta planilha (figura 45) algumas particularidades importantes do 

distrito para efeito de cálculo dos resultados: 

COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

SIMULADOR DE RESULTADOS PARA AÇÕES DE CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS

INFORMAÇÕES GERAIS

SISTEMA / SETOR / DISTRITO: Localidade: Distrito 17B - junho/2011

Extensão de redes (km): 36 (*)

Quantidade de ligações reais (un): 2.346 (*) taxa

Quantidade de economias reais (un): 3.734 (*) 1,591645 econ/lig

Quantidade de economias com consumo menor que 10 m³/mês (un): 2.074 (**)

Econ. Resid ativas de água (un): 3.262 (*)

População abastecida (hab): 12.396 taxa

Quant ligações totais de esgoto (un): 2.186 (*) 93,18% ligesg/lig ag

Quantidade de ligações sem hidrômetro (un) 62 (*)

Quantidade de ligações clandestinas (un) 40 (***)

Quantidade de ligações com fraudes em hidrometros (un) 50 (**)

Quantidade de ligações suprimidas e religadas à revelia (un) 75 (**)

Consumo per capita (m³/hab.dia) 0,15 (***)

Taxa de ocupação (hab por domicílio) 3,80 (*) IBGE

Parâmetro redutor para cálculo do volume fraudado 80% (**)

Volume anual perdido em ligações clandestinas ou suprimidas (m³/ligação ano) 331

Volume anual perdido em ligações clandestinas (m³/ano) 13.246

Volume perdido em fraude (m³/ligação ano) 265

Volume anual perdido em fraude (m³/ano) 13.246

Volume anual perdido em ligações suprimidas (m³/ano) 24.836

Pressão Média (mca): 10 (**) Indice de perdas por ligação

TMA - Tempo Médio de Abastecimento (horas/dia) 24,00 (**) l/lig.dia

Perdas Reais Anuais Correntes (m³/ano): 404.949 (***) 472,91     

Perdas Aparentes (m³/ano): 255.129 (***) 297,95     

Volume de submedição no balanço hídrico (m³/ano): 98.323 (***)

Custo unitário de EE + PQ - R$/m³ 0,40 (**)

Elaboração: Consórcio ABF - Etep

Informações cadastrais (*)

Informações operacionais (**)

Informações do balanço hídrico (***)

qsp = quando o sistema está pressurizado 24h/dia

 Valores calculados ou importados de outras células
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a) A relação economia por ligação é relativamente elevada, isto é, o número de 

economias é 1,6 vezes maior que o número de ligações, o que caracteriza a 

verticalização da área; 

b)  A quantidade de ligações de esgotos é maior do que a média do Recife (cerca 

de 90% das ligações de água), ou seja, trata-se de área melhor atendida do que 

a maior parte da cidade, na qual a cobertura de esgotos é inferior aos 50% 

segundo informações da COMPESA. 

 

O índice de perdas por ligação, para perdas reais e aparentes foram utilizados com 

valores do balanço hídrico de junho de 2011. 

O custo da água produzida foi de 0,40 R$/m³ para o mês em questão de acordo 

com dados fornecidos pela COMPESA. 

 

5.11.2 Ramais 

 

Nesta planilha (figura 46) são utilizados parâmetros e quantidades calculadas de 

ligações e ramais que podem produzir recuperação de perdas. Foi adotado pela 

Consultoria um programa de intervenção de três anos, um período de avaliação de 

dez anos e os seguintes parâmetros podem ser alterados em cada caso específico:  

 Percentuais decrescentes para a redução das situações problemáticas 

(fraudes, ligações suprimidas e clandestinas) do primeiro para o terceiro ano 

de intervenção; 

 Um redutor de 40% no resultado esperado para reparo dos ramais para o 

primeiro ano após a intervenção, esta é uma hipótese conservadora, ou seja, 

somente a partir do terceiro ano se teria o resultado pleno da intervenção 

(100%). 
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Figura 46 - Planilha 2: Informações sobre os ramais                                     Fonte: Compesa (2011) 

 

5.11.3 Hidrômetros 

 

O objetivo desta planilha é chegar aos valores de volume que podem ser 

recuperados através das ações de troca e instalação de hidrômetros, isto é, valores 

que não estavam sendo considerados em virtude da submedição. 

Esta planilha contém dados referentes às quantidades de medidores a serem 

instalados e substituídos, considerando a média de vida útil de 5 anos para os 

hidrômetros, assim como parâmetros e volumes estimados de recuperação e 

também dados sobre tarifas, perfil de consumo e submedição (figura 47). 

As principais características dessa planilha referem-se à hipótese de substituição 

dos medidores a cada cinco anos, em média, e os parâmetros redutores relativos à 

recuperação em volume pela redução da submedição (100% no primeiro anos, até 

20% no quinto).  

Para obter o valor da submedição foram utilizados dados do volume micromedido 

para hidrômetros com idade de até 2 anos de uso em comparação com os valores 

dos hidrômetros de 5 a 8 anos, a diferença em percentual foi o valor da submedição 

(18%). 

Foram detalhados os valores das tarifas médias por categoria vigentes na época dos 

trabalhos. 

COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

SIMULADOR DE RESULTADOS PARA AÇÕES DE CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS

QUANTIDADES DE: FRAUDES RECUPERADAS, RECUPERAÇÃO DE SUPRIMIDOS, TROCA DE RAMAIS E NOVAS LIGAÇÕES
ANO 1 ANO 2 ANO 3 AC 1 AC 2 AC 3 AC 4 AC 5 AC 6 AC 7 AC 8 AC 9 AC 10

TIPO Quant Quant Quant Quant Quant Quant Quant Quant Quant Quant Quant Quant Quant

Recuperação de ligações fraudadas (%) 50% 25% 25%

unid 25 13 13 10             30             43          50          50          50          50          50          50          50          

Recuperação de ligações clandestinas (%) 50% 25% 25%

unid 20 10 10 8              24             34          40          40          40          40          40          40          40          

Recuperação de ligações suprimidas (%) 50% 25% 25%

unid 38 19 19 15             45             64          75          75          75          75          75          75          75          

Ligações novas (un) 62 62 62 25             87             149        186        186        186        186        186        186        186        

Ligações nova - baixa renda (un) 20 20 20 8              28             48          60          60          60          60          60          60          60          

Ramais com vazamento (un) 87 70 42 35             115           157        199        199        199        199        199        199        199        

Reparo de ramais (%) 40% 30% 20%

Reparo em ramais (un) 35 21 8 14             43             52          64          64          64          64          64          64          64          

Troca de ramais (un) 52 49 34 21             72             106        135        135        135        135        135        135        135        

Elaboração: Consórcio ABF - Etep 40%

(1) Programa de ação em três anos. Considera-se que a partir do 3º ano não haverá mais recuperação (hipótese conservadora)

(2) ACi = quantidade acumulada no ano i

(3) Valores calculados ou importados de outras células

Redutor aplicado para efeito de  cálculo do volume acumulado no 1° ano da intervenção 
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Figura 47 Planilha 3: Informações sobre os hidrômetros                            Fonte: Compesa (2011) 

COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

SIMULADOR DE RESULTADOS PARA AÇÕES DE CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS

RECUPERAÇÃO EM VOLUME DECORRENTE DA INSTALAÇÃO / TROCA DE HIDRÔMETROS - REDUÇÃO DA SUBMEDIÇÃO
QUANTITATIVOS DE HIDRÔMETROS A INSTALAR / SUBSTITUIR - VIDA ÚTIL DE 5 ANOS

QUANTIDADES ANUAIS - IMPLANTAÇÃO INICIAL (ATÉ O QUINTO ANO)

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

Trocas preventivas de hidrômetros (un) 797 500 500 500 500

Trocas corretivas de hidrômetros (un) 100 100 100 100 100

Instalação de hidrômetros em lig não medidas (un) 62 10 10 10 10

TOTAIS 959 610 610 610 610 0 0 0 0 0

QUANTIDADES ANUAIS - REPOSIÇÃO (DEPOIS DO QUINTO ANO)

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10

Trocas preventivas de hidrômetros (un) 797 500 500 500 500

Trocas corretivas de hidrômetros (un) 100 100 100 100 100

Instalação de hidrômetros em lig não medidas (un) 10 10 10 10 10

TOTAIS 0 0 0 0 0 907 610 610 610 610

QUANTIDADES ANUAIS - IMPLANTAÇÃO + REPOSIÇÃO

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10

Trocas preventivas de hidrômetros (un) 797 500 500 500 500 797 500 500 500 500

Trocas corretivas de hidrômetros (un) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Instalação de hidrômetros em lig não medidas (un) 62 10 10 10 10 10 10 10 10 10

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10

Trocas preventivas de hidrômetros (un) 2.943 4.201 5.090 5.609 5.759 6.636 6.417 6.197 5.978 5.759

Trocas corretivas de hidrômetros (un) 369 665 886 1.034 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108

Instalação de hidrômetros em lig não medidas (un) 392 376 349 308 255 190 190 190 190 190

TOTAIS 3.704 5.242 6.324 6.951 7.122 7.933 7.714 7.495 7.275 7.056

Decreto-atualização de 23/12/2010

RS/m³

Residencial 2,81

Comercial 7,15

Industrial 9,58

Pública 5,29

TARIFA MÉDIA PONDERADA DA FAIXA - R$/m³ 3,61

TARIFA MÉDIA água+esgoto DA FAIXA - R$/m³ 6,30

TARIFAS MÍNIMAS

TARIFA MÍNIMA - ÁGUA - R$/m³ 2,45

TARIFA MÍNIMA - ÁGUA+ESGOTO - R$/m³ 4,73

TARIFA SOCIAL   R$ / m³ 0,53

PERFIL DO CONSUMO MEDIDO

ECONOMIAS MEDIDAS                                             MÊS: jun/11 Quantid. (%)

Quantidade 3.148 2.074     55,5%

Volume mensal m³ 36.609 3.734     

Quantidade 391

Volume mensal m³ 4.910 m³/mês

Quantidade 15 6,32        

Volume mensal m³ 927

Quantidade 38 R$/m³

Volume mensal m³ 3.854 5,43       

Quantidade 3.592

Volume mensal m³ 46.300

Média m³/econ.mes 12,89

20,52

24,21

3,69

SUBMEDIÇÃO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS DE 1,5 E 3,0 M³/H RELATIVAMENTE AO TEMPO DE INSTALAÇÃO

MÊS: jun/11

Quant economias 1.269

Volume medido 14.752

Média por economia 11,63

Quant economias 2.323

Volume medido 22.898

Média por economia 9,86

Submedição relativa 18,00%

Volume adicional eliminando-se a submedição relativa m³ / mês 4.122

Elaboração: Consórcio ABF - Etep

Obs. Não existindo informações sobre volumes medidos nos hidrômetros por faixa de idade, adotou um índice de 18% para calcular as quantidades e volumes

 Valores calculados ou importados de outras células

RESIDENCIAL

COMERCIAL

Tempo de uso de 5 a 8 anos

Tempo de uso até 2 anos

Ganho médio por economia (m³/econ mês) 

TIPO

TIPO

TIPO

PARÂMETROS REDUTORES

TIPO

RECUPERAÇÃO EM VOLUME

Média m³/ligação.mês corrigida a submedição

INDUSTRIAL

PÚBLICA

TOTAL

Média m³/ligação.mês

Economias com consumo < 10 m³/mês

Padrão de consumo

Tarifa média ponderada

Recuperação em volume inst hidrom.econ não medidas

TARIFAS NA FAIXA DE CONSUMO                DE 

10 a 20 m³/mês

Média ponderada

Economias totais
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5.11.4 Vazamentos 

 

 A planilha 4 (figura 48) contém informações sobre a pesquisa de vazamentos 

visíveis e não visíveis, parâmetros para cálculo dos volumes perdidos e estimativas 

dos volumes recuperáveis. São adotados parâmetros para relação entre vazamentos 

visíveis e não visíveis, para o tempo de reparo, para a eficiência na redução de 

perdas por reparo e por substituição de ramais. 

 

Figura 48 Planilha 4: Informações sobre vazamentos                                    Fonte: Compesa (2011) 

 

COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

SIMULADOR DE RESULTADOS PARA AÇÕES DE CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS

ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE VAZAMENTOS A ENCONTRAR

Quantidade de rede a pesquisar (km): 36,00 Vazamentos totais (visíveis e não visíveis)

% rede % ramal rede ramal total rede ramal total rede ramal total

Ciclo 1 0,7 10% 90% 2,52 22,68 25,2 2 18 20,16 1 11 23

Ciclo 2 0,9 10% 90% 3,24 29,16 32,4 3 23 25,92 2 14 30

Ciclo 3 1,1 10% 90% 3,96 35,64 39,6 3 29 31,68 2 17 36

9,72 87,48 97,2 8 70 77,76 5 42 89

Dados do Setor: Parâmetros 2° ano 3° ano

36 km 20% 40%

2.346 ligações 60%

10 mca 60%

1,15

Redes 6                5,40            183             2                 1               186             3.787        22.086       

Ramais 52              1,44            183             2                 1               186             1.010        53.007       

Registros 0,36            183             1                 1               185             251           -            

Volume Total Vazamentos Não Visíveis - Recuperação 75.093    

Volume Total Recuperado por km - m³/km 2.086     

Elaboração: Consórcio ABF - Etep

* Flow rate source from Vila Maria Babe Comps Eficiência da redução de perda em ramais novos 90%

Eficiência da redução de perda em ramais reparados 70%

Vazamentos visíveis 

10%

80%

100%

Redes 4                5,40            18              1,6              1,0             21              426           1.654         

Ramais 35              1,44            18              1,6              1,0             21              113           3.971         

Registros 0,36            18              0,8              1,0             20              27            -            

Volume Total Vazamentos Visíveis - Recuperação 5.625     

Volume Total Recuperado por km - m³/km 156        

Recuperação média ponderada (visíveis e não visíveis) - m³ / vazamento ano

Reparo Troca

286             586             2.442          

Quantidades acumuladas de vazamentos em redes

Ano1 Ano2 Ano3 AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 AC7 AC8 AC10

9,72 8 5 9,72 17 22 22 22 22 22 22 22

Tempo para 

reparo 

(dias)

 V
is

ív
e

is

Tempo de locação visíveis / não visíveis =

Tempo de reparo visíveis / não visíveis = 

Vazamentos Duração total 

(dias)

Perda Anual 

Recuperada 

(m³)

Parâmetros rela-

cionados à duração do 

vazamento

Vazamentos Tempo para 

locação 

(dias)

Tempo para 

locação 

(dias)

Quantid de 

vazamentos - 

1ª rodada 

anual de 

pesquisas

Vazão média 

do 

vazamento  a 

50 mca

(m³/hora)*

N
ã

o
 V

is
ív

e
is

Tempo para conhecimento visíveis / não visíveis =

Parâmetros para vazamentos visíveis 

e não  visívei9s

Relação recuperação em volume com reparo e com troca de ramal

Tempo para 

conhecimen-

to (dias)

Tempo para 

reparo 

(dias)

Duração total 

(dias)

Quantid de 

vazamentos - 

1ª rodada 

anual de 

pesquisas

Perda Anual 

Recuperada 

(m³)

Pressão Média:

Valor do N1:

Quantidades acumuladas (un)

 Valores calculados ou importados de outras células

Quantidade de vazamentos 2° ano Quantidade de vazamentos 3° ano

Relação quantidade de vazamentos não visíveis / total

TOTAIS

Taxa Vaz / 

km rede

Duração Média do Vazamento Perda 

Média 

Anual por 

vazamento 

(m³)

Ramais m³/ano) Reparo de 

rede

Tempo para 

conheciment

o (dias)

Vazão média 

do vaza/ a 50 

mca

(m³/hora)*

Duração Média do Vazamento Perda 

Média 

Anual por 

vazamento 

(m³)

Local Vazamento
Ciclos de pesquisa 

sucessivos
Quantidade de vazamentos 1° ano

Quantidade de Ligações:

Extensão  de Redes: Redução progressiva dos vazamentos totais



106 

  

Nesta planilha constam vários parâmetros referentes à relação entre as quantidades 

de vazamentos segundo a localização (rede ou ramal), a condição (visível ou não 

visível), a duração do vazamento (conhecimento, localização e realização do reparo) 

e eficiência de redução de perda em ramais novos e reparados. 

 

5.11.5 Válvula redutora de pressão 

 

A planilha da figura 49 contém dados e cálculos que permitem estimar o volume que 

se pode recuperar com o controle da pressão, em função dos valores antes e depois 

do controle. 

 

Figura 49 Planilha 5: Válvula redutora de pressão                                         Fonte: Compesa (2011) 

 

Os volumes mensais de vazamentos antes e depois da redução da pressão foram 

obtidos pela consultoria contratada, através do cálculo da vazão mínima noturna. 

PMS = pressão média do setor 

 

5.11.6 Resumo  

 

Planilha essencialmente composta de valores calculados (exceto os preços unitários 

que são dados de entrada) contém custos, volumes recuperados e benefícios (em 

R$) anuais. 

COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

SIMULADOR DE RESULTADOS PARA AÇÕES DE CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS

Informe a PMS antes da redução de pressão: 14,0 mca (*)

Informe a PMS depois da redução de pressão: 11,4 mca (*)

Informe o volume mensal de vazamentos antes da redução de pressão: 33.284,0    m³/mês (**)

Informe o valor de N1 1,15 adimensional

Volume total de vazamentos após a redução de pressão (calculado): 26.280 m³/mês

Volume mensal economizado (calculado): 7.004 m³/mês

Volume anual economizado (m³/ano): 84.045

Elaboração: Consórcio ABF - Etep

(*) Informação operacional

(**) Balanço Hídrico ou modelagem de vazamentos pela VMN

CÁLCULO SIMPLIFICADO DE GANHOS COM REDUÇÃO DE PRESSÃO

 Valores calculados ou importados de outras células
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Figura 50 - Planilha 6: Resumo                                                                       Fonte: Compesa (2011) 

 

Nessa planilha (figura 50) são apresentados, em resumo, os valores anuais dos 

custos, dos volumes recuperados e dos benefícios, estes medidos em R$, a partir da 

aplicação da tarifa média para os volumes recuperados de perda aparente e de 

custos unitários de produção (energia elétrica, produtos químicos e investimentos 

evitados ou postergados) para aqueles recuperados pelo controle da perda real. 

COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

SIMULADOR DE RESULTADOS PARA AÇÕES DE CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS

 CUSTOS 
ano 1 ano2 ano3 ano 4 ano 5 ano 6 ano 7 ano 8 ano 9 ano 10

Recuperação de ligações fraudadas (un) 190,00       4.750,00       2.375,00        2.375,00       

Recuperação de ligações clandestinas (un) 190,00       3.800,00       1.900,00        1.900,00       

Recuperação de ligações suprimidas (un) 190,00       7.125,00       3.562,50        3.562,50       

Trocas preventivas de hidrômetros (un) 170,00       135.490,00    85.000,00       85.000,00     85.000,00     85.000,00     135.490,00    85.000,00     85.000,00     85.000,00     85.000,00     

Trocas corretivas de hidrômetros (un) 170,00       17.000,00     17.000,00       17.000,00     17.000,00     17.000,00     17.000,00      17.000,00     17.000,00     17.000,00     17.000,00     

Instalação de hidrômetros em lig não medidas (un) 170,00       10.540,00     1.700,00        1.700,00       1.700,00       1.700,00       1.700,00       1.700,00       1.700,00       1.700,00       1.700,00       

Ligações novas (un) 190,00       11.780,00     11.780,00       11.780,00     

Ligações nova - baixa renda (un) 190,00       3.800,00       3.800,00        3.800,00       

Troca de ramais (un) 210,00       11.022,48     10.287,65       7.054,39       

Pesquisa de vazamentos por rodada de varredura - un 1.200,00     43.200,00     43.200,00       43.200,00     

Reparo de vazamentos em ramais(un) 105,00       3.674,16       2.204,50        881,80          

Reparo de vazamentos em rede (un) 210,00       2.041,20       1.632,96        979,78          

Controle de pressão por VRP  (un) 2.333,33     84.000,00     

Custos totais anuais 338.222,84    184.442,60     179.233,46    103.700,00    103.700,00    154.190,00    103.700,00    103.700,00    103.700,00    103.700,00    

Parâmetros da pesquisa de vazamentos

Quantidade de ciclos de varredura por ano 3               400,00          

Quantidade de km de rede por  VRP 30,00         70.000,00     0,50             

VOLUMES ANUAIS RECUPERADOS
Tipo de Ação ano 1 ano2 ano3 ano 4 ano 5 ano 6 ano 7 ano 8 ano 9 ano 10

Recuperação de ligações fraudadas 2.649         7.947            11.259           13.246          13.246          13.246          13.246          13.246          13.246          13.246          

Recuperação de ligações clandestinas 2.649         7.947            11.259           13.246          13.246          13.246          13.246          13.246          13.246          13.246          

Recuperação de ligações suprimidas 4.967         14.901          21.110           24.836          24.836          24.836          24.836          24.836          24.836          24.836          

Trocas preventivas de hidrômetros 2.943         4.201            5.090             5.609            5.759            6.636            6.417            6.197            5.978            5.759            

Trocas corretivas de hidrômetros (un) 369            665              886                1.034            1.108            1.108            1.108            1.108            1.108            1.108            

Instalação de hidrômetros em lig não medidas 392            376              349                308              255              190              190               190              190              190              

Ligações novas 4.856         16.995          29.135           36.419          36.419          36.419          36.419          36.419          36.419          36.419          

Ligações novas - baixa renda 960            3.360            5.760             7.200            7.200            7.200            7.200            7.200            7.200            7.200            

TOTAL DE PERDAS APARENTES RECUPERADO 19.785       56.394          84.848           101.897        102.068        102.879        102.660        102.441        102.221        102.002        

Reparo de ramais 4.007         12.421          14.825           18.431          18.431          18.431          18.431          18.431          18.431          18.431          

Troca de ramais 12.307       42.255          61.946           79.176          79.176          79.176          79.176          79.176          79.176          79.176          

Reparo de redes 23.741       42.733          54.129           54.129          54.129          54.129          54.129          54.129          54.129          54.129          

Controle de pressão por VRP 84.045       

TOTAL DE PERDAS REAIS RECUPERADO 120.093      84.988          116.075         133.305        133.305        133.305        133.305        133.305        133.305        133.305        

Considerou-se a ação de pesquisa e reparo de vazamentos nos primeiros três anos.  A partir do quarto ano passa a ser ação rotimeira cujo custo está associado ao acrescimo de custo operacional (ver tabela custo operacional abaixo)

BENEFÍCIOS
ano 1 ano2 ano3 ano 4 ano 5 ano 6 ano 7 ano 8 ano 9 ano 10

Recuperação de ligações fraudadas 5,43           14.389,48     43.168,45       61.155,30     71.947,41     71.947,41     71.947,41      71.947,41     71.947,41     71.947,41     71.947,41     

Recuperação de ligações clandestinas 5,43           14.389,48     43.168,45       61.155,30     71.947,41     71.947,41     71.947,41      71.947,41     71.947,41     71.947,41     71.947,41     

Recuperação de ligações suprimidas 5,43           26.980,28     80.940,84       114.666,19    134.901,40    134.901,40    134.901,40    134.901,40    134.901,40    134.901,40    134.901,40    

Trocas preventivas de hidrômetros 5,43           15.986,85     22.818,88       27.645,02     30.465,28     31.279,67     36.045,64      34.854,15     33.662,65     32.471,16     31.279,67     

Trocas corretivas de hidrômetros 5,43           2.005,88       3.610,58        4.814,11       5.616,46       6.017,64       6.017,64       6.017,64       6.017,64       6.017,64       6.017,64       

Instalação de hidrômetros em lig não medidas 4,73           1.853,58       1.781,82        1.650,28       1.458,94       1.207,81       896,89          896,89          896,89          896,89          896,89          

Ligações novas 5,43           26.375,86     92.315,50       158.255,15    197.818,94    197.818,94    197.818,94    197.818,94    197.818,94    197.818,94    197.818,94    

Ligações novas - baixa renda 0,53           508,80          1.780,80        3.052,80       3.816,00       3.816,00       3.816,00       3.816,00       3.816,00       3.816,00       3.816,00       

 RECUPERAÇÃO DE PERDAS APARENTES 102.490,21    289.585,32     432.394,15    517.971,85    518.936,29    523.391,33    522.199,84    521.008,35    519.816,86    518.625,36    

Reparo de ramais 0,74           2.964,19       9.189,00        10.967,52     13.635,29     13.635,29     13.635,29      13.635,29     13.635,29     13.635,29     13.635,29     

Troca de ramais 0,74           9.104,76       31.259,67       45.827,29     58.573,95     58.573,95     58.573,95      58.573,95     58.573,95     58.573,95     58.573,95     

Reparo de redes 0,74           17.563,19     31.613,75       40.044,08     40.044,08     40.044,08     40.044,08      40.044,08     40.044,08     40.044,08     40.044,08     

Controle de pressão 0,74           62.176,40     62.176,40       62.176,40     62.176,40     62.176,40     62.176,40      62.176,40     62.176,40     62.176,40     62.176,40     

 RECUPERAÇÃO DE PERDAS REAIS 88.844,35     125.049,82     148.047,76    160.794,43    160.794,43    160.794,43    160.794,43    160.794,43    160.794,43    160.794,43    

RECUPERAÇÃO TOTAL 191.334,56    414.635,14     580.441,92    678.766,28    679.730,71    684.185,76    682.994,27    681.802,78    680.611,28    679.419,79    

Elaboração: Consórcio ABF - Etep

 Valores calculados ou importados de outras células

Custo atual de distribuição por m³ (R$) 0,90           R$ 112,94          

Consumo mensal atual por  ligação  (m³/mês) 27,22         % 50%

Custo mensal atual por ligação (R$/mês) 24,50         Custo mensal R$ 56,47            

Custo total atual  (R$/ano) 689.595,12 57.466,26       R$ 700.000,00    

Índice de acréscimo (%) 30% Acresc mensal

Acréscimo anual de custo operacional (R$/ano) 206.878,54 17.239,88       

Custo atual de energia e produtos químicos (R$/m³) 0,40           

Custo de investimento (R$/m³) 0,34           

0,74           

(*) No custo da setorização considerou-se uma parcela do valor total do projeto; o restante corresponde a substituição de canalizações (cimento amianto e f°f° de pequeno diâmetro) já amortizadas e respectivas trocas de ligações.

Custo médio / habitante- projetos de rede para setorização

Incidência do custo da setorização sobre o projeto da rede

Custo médio por habitante do setor (*)

Investimento em obras de setorização 

Na instalação de hidrômetros em ligações não medidas considerou-se o valor da tarifa mínima

ESTIMATIVA DO ACRÉSCIMO DE CUSTO OPERACIONAL CUSTO DE SETORIZAÇÃO

R$ R$

R$

R$

R$

R$

BENEFÍCIOS   TOTAIS   R$

R$ R$ R$R$R$ R$

CUSTOS TOTAIS R$

VOLUMES (M³/ANO)

R$

R$ R$ R$ R$R$

Custo de implantação por VRP =

O custo unitário do reparo de vazamentos em rede foi considerado igual ao da troca de ramal

Tipo de Ação
R$

Custo por ciclo de varredura =

Relação de custo reparo/troca =(*) VRP, caixa, medidor etc

Unit - R$

Nas ligações de baixa renda admitiu-se consumo mínimo e tarifa social

R$

O custo unitário do reparo do ramal foi considerado igual a 50% da troca de ramal

Nas ligações de baixa renda admitiu-se consumo mínimo e tarifa social

Tipo de Ação

Unitário   

R$/ m³
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Pode-se observar que o total recuperado, em volume, pelo controle das perdas reais 

é maior do que o referente às perdas aparentes, no entanto, em termos de 

benefícios (R$) o volume de recursos recuperados com a redução das perdas 

aparentes é expressivamente maior. Isto porque o valor unitário do m³ recuperado 

nessa última categoria (no caso, tarifa média da ordem de 5,43 R$/m³) é muito maior 

do que a redução de custo de produção (economia de energia elétrica e produtos 

químicos, no sistema de produção de água e postergação de novos investimentos 

estimada, neste caso, em 0,74 R$/m³). 

O custo unitário da distribuição de água no distrito foi estimado em 0,90 R$ /m³ e há 

um parâmetro importante que representa o acréscimo de custo operacional na 

distribuição em decorrência da pretendida ação mais intensa de controle (adotado, 

no caso, 30% de acréscimo). 

 

5.11.7 Custos de setorização  

 

A planilha 7 (figura 51) estima o custo anual do financiamento das obras de 

setorização, considerando um período de utilização de 20 anos e uma taxa interna 

de retorno de 11% ao ano, admitindo-se esta como ordem de grandeza do custo 

desse tipo de financiamento.  

Esse valor anual é utilizado no cálculo financeiro pelo período de 5 e 10 anos 

(figuras 53 e 54). 
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Figura 51 – Planilha 7: Custos da setorização                                                    Fonte: Compesa (2011) 

 

5.11.8 Custo de investimento 

 

A planilha 8 (figura 52) é feita uma estimativa de qual seria o custo anual de 

produção para ampliar a oferta no caso de não se realizar o devido controle das 

perdas. Essa estimativa é feita com base nos custos unitários (investimento por 

unidade de vazão) do último sistema de produção implantado e considera um 

período de 20 anos e uma TIR (taxa interna de retorno) de 11% ao ano. Observe-se 

que o custo real de uma nova produção de água deverá ser superior ao anterior, 

sobretudo em face da distância necessariamente maior entre o novo local de 

captação e o centro de consumo. Esse valor anual é utilizado no cálculo financeiro 

pelo período de análise de 5 e 10 anos( figuras 53 e 54). 

COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

SIMULADOR DE RESULTADOS PARA AÇÕES DE CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS

Ano

Investimento em 

setorização (*)

Financiamento da 

setorização
Saldo

1 700.000,00R$              79.148,64R$                      620.851,36-R$           

2 -R$                          79.148,64R$                      79.148,64R$             

3 79.148,64R$                      79.148,64R$             

4 79.148,64R$                      79.148,64R$             

5 79.148,64R$                      79.148,64R$             

6 79.148,64R$                      79.148,64R$             

7 79.148,64R$                      79.148,64R$             

8 79.148,64R$                      79.148,64R$             

9 79.148,64R$                      79.148,64R$             

10 79.148,64R$                      79.148,64R$             

11 79.148,64R$                      79.148,64R$             

12 79.148,64R$                      79.148,64R$             

13 79.148,64R$                      79.148,64R$             

14 79.148,64R$                      79.148,64R$             

15 79.148,64R$                      79.148,64R$             

16 79.148,64R$                      79.148,64R$             

17 79.148,64R$                      79.148,64R$             

18 79.148,64R$                      79.148,64R$             

19 79.148,64R$                      79.148,64R$             

20 79.148,64R$                      79.148,64R$             

∑ 700.000,00R$              1.582.972,81R$                  882.972,81R$           

Elaboração: Consórcio ABF - Etep           TIR ] 10,99%

(**) - Alterando o prazo de realização da obra, ou mudando o valor do investimento, é preciso ajustar a TIR (atingir meta) 

700.000,00               

1

Valor do investimento na setorização (R$)

Prazo da implantação (ano)

FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

 Valores calculados ou importados de outras células

(*)   -  Estimativa baseada no custo médio por ligação de 22 distritos com setorização projetada
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Figura 52 – Planilha 8: Valor do investimento postergado pela redução da perda real 

Fonte: Compesa (2011) 

 

O custo do investimento em produção de água foi considerado equivalente ao do 

sistema Pirapama e o valor anual foi obtido, tal como na planilha anterior, utilizando 

a ferramenta “atingir meta” para um valor da TIR de 11%. Observe-se que para um 

novo investimento em produção de água para o Recife, os custos unitários deverão 

ser maiores, em face da maior distância entre um novo manancial e a cidade. Da 

mesma forma, tendem também a ser mais elevados os custos de energia elétrica, de 

modo que o valor do m³ recuperado pelo controle das perdas reais tende a ser 

crescente. 

 

5.11.9 Cálculos financeiros  

 

As planilhas correspondentes aos cálculos financeiros (figuras 53 e 54) contêm os 

cálculos que permitem avaliar a rentabilidade das ações de controle de perdas 

representada pelo valor da TIR. As planilhas mostram ainda os valores acumulados 

COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

SIMULADOR DE RESULTADOS PARA AÇÕES DE CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS

Ano

Investimento em produção 

de água (*)

Recuperação de custo para 

uma TIR compatível com o 

empreendimento

Saldo

1 137.500.000,00R$               53.578.839,68R$                  83.921.160,32-R$       

2 137.500.000,00R$               53.578.839,68R$                  83.921.160,32-R$       

3 137.500.000,00R$               53.578.839,68R$                  83.921.160,32-R$       

4 137.500.000,00R$               53.578.839,68R$                  83.921.160,32-R$       

5 53.578.839,68R$                  53.578.839,68R$       

6 53.578.839,68R$                  53.578.839,68R$       

7 53.578.839,68R$                  53.578.839,68R$       

8 53.578.839,68R$                  53.578.839,68R$       

9 53.578.839,68R$                  53.578.839,68R$       

10 53.578.839,68R$                  53.578.839,68R$       

11 53.578.839,68R$                  53.578.839,68R$       

12 53.578.839,68R$                  53.578.839,68R$       

13 53.578.839,68R$                  53.578.839,68R$       

14 53.578.839,68R$                  53.578.839,68R$       

15 53.578.839,68R$                  53.578.839,68R$       

16 53.578.839,68R$                  53.578.839,68R$       

17 53.578.839,68R$                  53.578.839,68R$       

18 53.578.839,68R$                  53.578.839,68R$       

19 53.578.839,68R$                  53.578.839,68R$       

20 53.578.839,68R$                  53.578.839,68R$       

∑ 550.000.000,00R$               1.071.576.793,51R$             521.576.793,51R$     

Elaboração: Consórcio ABF - Etep           TIR ] 11,00%

(**) - Alterando-se os dados de entrada (investimento, vazão, prazo) é preciso ajustar o valor da TIR (atingir meta)

Custo unitário investimento 0,34                                   R$/m³

550.000.000,00         

5,0

4

Valor do investimento em oferta de água (R$)

Vazão ofertada (m³/s)

Prazo da implantação (ano)

ESTIMATIVA DO VALOR DO INVESTIMENTO POSTERGADO PELA REDUÇÃO DA PERDA REAL

(*) Estimativa baseada em Pirapama

 Valores calculados ou importados de outras células
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do saldo não descontado de modo que se pode visualizar o período de retorno, ou 

seja, o período em que esse saldo se apresenta negativo. Outra informação contida 

nas planilhas é o valor presente líquido, em se considerando uma taxa de desconto 

de 11%. Os períodos de análise são respectivamente cinco e dez anos. Quando os 

valores encontrados para a TIR são superiores ao custo de financiamentos de longo 

prazo tem-se, em princípio, um empreendimento vantajoso. 

Com base em dados referentes ao mês de junho de 2011 e em previsões e 

estimativas elaboradas para o período de 2011 a 2020, foram preenchidas as 

planilhas do simulador obtendo-se os resultados apresentados a seguir. 

 

Figura 53 – Planilha 9: Cálculos financeiros                                                    Fonte: Compesa (2011) 

As duas planilhas correspondem à análise financeira preliminar realizada a partir das 

hipóteses e dados trabalhados nas planilhas anteriores, considerando-se na planilha 

9 um prazo de cinco anos e na 10 um prazo de dez anos. Os resultados para o 

D17B mostram: 

 Mesmo para o prazo de cinco anos a TIR é maior do que os 11% 

considerados como custo de financiamento e, portanto, o empreendimento já 

seria viável; 

 Para um prazo mais largo de análise (10 anos) a TIR assume valor muito 

elevado (33% ao ano), justificando plenamente o investimento no controle; 

 

COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

SIMULADOR DE RESULTADOS PARA AÇÕES DE CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS

Taxa interna de retorno 11,00%

Ano

Custo das 

intervenções de 

controle

Financiamento da 

setorização

Acréscimo de 

custo 

operacional Recuperação Saldo Valor Presente Saldo  acumulado (3)

1 338.222,84R$         79.148,64R$           206.878,54R$      191.334,56R$        432.915,46-R$              390.013,93-             432.915,46-R$                     

2 184.442,60R$         79.148,64R$           206.878,54R$      414.635,14R$        55.834,64-R$                45.316,65-               488.750,10-R$                     

3 179.233,46R$         79.148,64R$           206.878,54R$      580.441,92R$        115.181,28R$              84.219,56               373.568,82-R$                     

4 103.700,00R$         79.148,64R$           206.878,54R$      678.766,28R$        289.039,10R$              190.399,01             84.529,71-R$                       

5 103.700,00R$         79.148,64R$           206.878,54R$      679.730,71R$        290.003,54R$              172.102,98             205.473,82R$                     

∑ 909.298,91R$         395.743,20R$         1.034.392,68R$   2.544.908,61R$     205.473,82R$              

Elaboração: Consórcio ABF - Etep           TIR ] 11,93% 11.390,98               \ Valor presente líquido

(4) - Obras de setorização financiadas em 20 anos 

FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

(1) - Está computada a recuperação do faturamento em esgoto

 Valores calculados ou importados de outras células

(3) - Saldo acumulado não descontado

(2) - Não foi considerado qualquer aumento de faturamento por redução da demanda reprimida, com o controle da perda real
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Figura 54 – Planilha 10: Cálculos financeiros                                                  Fonte: Compesa (2011) 

 

 Os resultados financeiros não são imediatos, tal como se observa pelo valor 

do saldo acumulado não descontado que é negativo até o quarto ano. 

 Tal como se pode observar dos valores apresentados na Planilha 10 o 

empreendimento controle de perdas no distrito D17B é altamente vantajoso, 

permitindo obter um retorno representado por um valor da TIR de 33% ao 

ano, muito superior ao custo de capitais para investimentos dessa natureza, 

cujo valor gira em torno de 10% a 11% ao ano. 

Vale salientar que, tal como já referido por outras empresas que lograram obter 

resultados positivos no controle das perdas, a obtenção desses resultados requer 

um prazo de maturação e uma ação permanente, integrada e sistemática. 

 

5.12 Projeção dos Resultados 

 

Através da planilha de simulação foram obtidos dados que demonstram um cenário 

futuro de recuperação dos valores investidos e volumes recuperados para uma 

projeção de 10 anos. 

A figura 55 apresenta os valores projetados para volume recuperado através da 

instalação e trocas de hidrômetros e o volume total.  

COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

SIMULADOR DE RESULTADOS PARA AÇÕES DE CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS

Taxa de desconto ] 11,00%

Ano Custo

Financiamento da 

setorização

Acréscimo de custo 

operacional Recuperação Saldo Valor Presente Saldo  acumulado (3)

1 338.222,84R$          79.148,64R$           206.878,54R$          191.334,56R$          432.915,46-R$         390.013,93-                432.915,46-R$                     

2 184.442,60R$          79.148,64R$           206.878,54R$          414.635,14R$          55.834,64-R$           45.316,65-                  488.750,10-R$                     

3 179.233,46R$          79.148,64R$           206.878,54R$          580.441,92R$          115.181,28R$         84.219,56                  373.568,82-R$                     

4 103.700,00R$          79.148,64R$           206.878,54R$          678.766,28R$          289.039,10R$         190.399,01                84.529,71-R$                       

5 103.700,00R$          79.148,64R$           206.878,54R$          679.730,71R$          290.003,54R$         172.102,98                205.473,82R$                     

6 154.190,00R$          79.148,64R$           206.878,54R$          684.185,76R$          243.968,58R$         130.435,57                449.442,41R$                     

7 103.700,00R$          79.148,64R$           206.878,54R$          682.994,27R$          293.267,09R$         141.254,56                742.709,50R$                     

8 103.700,00R$          79.148,64R$           206.878,54R$          681.802,78R$          292.075,60R$         126.739,34                1.034.785,10R$                  

9 103.700,00R$          79.148,64R$           206.878,54R$          680.611,28R$          290.884,11R$         113.713,80                1.325.669,20R$                  

10 103.700,00R$          79.148,64R$           206.878,54R$          679.419,79R$          289.692,62R$         102.025,24                1.615.361,82R$                  

∑ 1.478.288,91R$       791.486,40R$          2.068.785,36R$       5.953.922,49R$       1.615.361,82R$      

Elaboração: Consórcio ABF - Etep           TIR ] 33,56% 625.559,50                \ Valor presente líquido

700.000,00              Investimento em obras de setorização

FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

(1) - Está computada a recuperação do faturamento em esgoto

 Valores calculados ou importados de outras células

(3) - Saldo acumulado não descontado

(2) - Não foi considerado qualquer aumento de faturamento por redução da demanda reprimida, com o controle da perda real
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Figura 55 – Volume recuperado através de trocas e instalações de hidrômetros no distrito 17B 

 

Percebe-se que no primeiro ano os valores são menores, mas que com a 

continuidade das ações estes se tornam maiores e compensam o investimento 

inicial. Foi adotado pela consultoria um período de vida útil de 5 anos, já que os 

hidrômetros perdem 20% da precisão a cada ano por conta da submedição, 

segundo Coelho (2009). 

Esta é uma forma de estabelecer um planejamento de longo prazo para manter os 

resultados. Pois, conforme a figura 41, os valores da projeção podem ser utilizados 

em um cronograma com quantidade trocas e instalações de hidrômetros já definidas 

para fazer parte do planejamento anual. 

A figura 56 apresenta os volumes recuperados para perdas reais e aparentes e a 

figura 57 a recuperação destes volumes em reais (R$). 
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Figura 56 – Volumes recuperados com as ações voltadas às perdas reais e perdas aparentes no 

distrito 17B 

 

Percebe-se que apesar do volume recuperado com perdas reais ser maior que 

volume recuperado com perdas aparentes, este último quando convertido para 

retorno financeiro torna-se muito mais significativo. O motivo desta diferença já era 

esperando, tendo em vista que as perdas aparentes são associadas ao preço da 

tarifa e as perdas reais aos custos de produção. O retorno financeiro do gráfico da 

figura 57 é o somatório dos valores (R$) recuperados em perdas reais e aparentes. 

Neste contexto, fica bem evidente o quanto o resultado das ações para combate às 

perdas aparentes é relevante. Pois, mesmo com pequenos volumes já se obtém um 

bom resultado de ganho financeiro. Isto demonstra que a participação da área 

comercial é fundamental para alcançar os resultados. 
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Figura 57 – Retorno financeiro para perdas reais e aparentes e o retorno total no distrito 17B 

 

A figura 58 mostra a curva dos custos necessários para implantação, operação e 

pagamento do financiamento da setorização, comparado com o retorno financeiro ao 

longo dos 10 anos. Este gráfico apresenta com muita clareza que todo o 

investimento é compensado e que os ganhos são muito favoráveis. Apenas no 

primeiro ano que os custos são maiores que o retorno, já que o programa requer um 

alto investimento inicial para implantar o DMC e adquirir equipamentos. 

Portanto, justifica-se a continuidade das ações também do ponto de vista 

econômico-financeiro, pois o investimento é rentável. 

As ações pontuais e isoladas podem até trazer um retorno imediato, mas se não 

forem permanentes podem inclusive trazer prejuízos à empresa. 
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Figura 58 – Retorno financeiro x custos de implantação, operação e financiamento. 

 

Apesar da literatura disponível fornecer estratégias e métodos para uma gestão 

eficiente, as empresas de saneamento no Brasil, com raras exceções, ainda 

continuam fazendo ações pontuais, de forma não integrada e sem continuidade 

(Andrade Sobrinho e Borja, 2007). 

De acordo com Fontes et al. (2009), um programa de redução de perdas de água é 

um processo de mudança cultural devendo ser internalizado por todos e 

disseminado entre todos os funcionários próprios e terceirizados. 

As decisões da empresa devem considerar a análise de viabilidade econômica dos 

investimentos no momento de escolher as prioridades da companhia. 

 

R$ -

R$ 100.000,00 

R$ 200.000,00 

R$ 300.000,00 

R$ 400.000,00 

R$ 500.000,00 

R$ 600.000,00 

R$ 700.000,00 

R$ 800.000,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Custo total Retorno financeiro

Retorno financeiro x Custos totais

Ano 



117 

  

6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O investimento em redução de perdas proporciona maior qualidade na gestão e 

controle operacional e posterga a ampliação de sistemas. Esta visão precisa ser a 

grande missão das companhias de saneamento, que em sua maioria fazem parte da 

Administração Pública.  

De acordo com o conteúdo apresentado, os melhores resultados ocorreram no 

período em que companhia priorizou a redução de perdas através de contratação de 

uma empresa especializada nesta área, pois foram realizados serviços de pesquisas 

de vazamentos, acompanhamento dos reparos, disponibilização de equipamentos 

necessários, fiscalização de fraudes, realização de análises dos resultados e 

treinamento dos funcionários próprios da companhia. 

Os bons resultados não foram mantidos devido à falta de continuidade de atividades 

no momento em que todos os esforços deveriam estar direcionados para manter o 

nível de perdas atingido. Enquanto não houver envolvimento e compromisso de 

todos os setores envolvidos (do empregado terceirizado que realiza o reparo, do 

funcionário que realiza a compra do material, do leiturista que percebe as fraudes e 

da gestão superior a todos estes), não haverá sucesso permanente no controle de 

perdas.  

A maior importância em um processo de diminuição do nível das perdas não é 

apenas reduzi-las, mas mantê-las num nível de controle para o futuro. 

Em companhias que fazem parte da Administração Pública, isto ocorre devido a 

grande rotatividade de funcionários e também à mudança de prioridade por parte 

dos gestores. 

Existem companhias de saneamento nas quais o compromisso com a redução de 

perdas está estampado em banners, outdoors pela cidade, encontros periódicos 

com os funcionários. Isto é, a atmosfera da empresa é o combate às perdas e todos 

entendem o seu papel nesta missão. 

A questão das perdas hoje é falada no mundo inteiro e, as companhias nacionais 

que obtiveram sucesso só conseguiram quando o compromisso se tornou uma 

missão. Isto não por iniciativa apenas de quem está na base, mas através de um 

plano estratégico por parte da empresa.  
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Os indicadores de desempenho do distrito 17B demonstraram que o programa teve 

bons resultados no inicio e que de acordo com a projeção dos resultados, o 

investimento seria vantajoso para a empresa. A sistemática adotada não foi 

satisfatória por não ter sido incorporada à rotina. 

Como avaliação final da metodologia adotada para este programa, percebe-se que 

para que um programa de redução de perdas seja bem sucedido é necessário 

planejamento e preparação da empresa, no que diz respeito à criação de rotinas e 

padronização de processos. Estes processos precisam ser auditados 

periodicamente para garantir o nível de qualidade. 

Recomenda-se a criação de setores específicos para trabalhar com redução de 

perdas. A equipe formada por este setor deve ser qualificada periodicamente através 

de cursos, treinamentos e visitas em companhias que já reduziram os seus 

indicadores, para que esta possa disseminar e treinar os demais envolvidos. Este 

setor deve ter apoio total da empresa, para realizar as auditorias necessárias e 

garantir a continuidade dos processos para que os resultados de redução das 

perdas se torne sustentável. 

Recomenda-se também que em programas de redução de perdas ocorram 

campanhas de divulgação interna e uma rotina de treinamentos, seminários para 

que a problemática esteja presente no dia a dia de todos os funcionários. 
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